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Kyrenia Animal Rescue ,sokak hayvanlarının 

barınması ve hayatlarını devam ettirebilmesi 

açısından,insancıl, kalıcı ve etkili bir şekilde 

faaliyetlerini sürdüren bir kurumdur.Biz, Girne 

Belediyesi  olarak, bu kurumla beraber,sokak 

hayvanlarının beslenmesi ve barınması ile ilgili 

bir çok çalışmanın içerisindeyiz.  Sokak 

hayvanları için barınak  kurduk. Sivil toplum 

örgütleriyle  dayanışma içerisinde bulunarak, 

gerek doğal hayatın korunması için dağlara, 

gerekse şehir içindeki yerlere, sokak hayvanları 

için yemlik ve suluklar oluşturduk. Sürekli 

bunların idamesi için çalışıyoruz.  Tek baĢına 

belediye ve sivil toplum örgütleri bu 

oluĢumda yeterli değildir.  Bizler Kyrenia 

Animal Rescue‟ya, herzaman destek veren bir 

kurum olduk ve vermeyede devam edeceğiz.  Bu 

yapılan çalışmalarda, sadece belediye ve sivil 

toplum ögütlerinin yeterli olmadığını ve 

vatandaşların da üstlerine düşen görevler 

olduğunu unutmamak gerekir.  Sokak 

hayvanlarının artışındaki temel sorunlardan 

birtanesi; belli dönemlerde bakılan ve sevilen 

hayvanların, bir müddet sonra sokağa 

bırakılması, bir diğerinin ise, ilk başlarda kolay 

gibi görünen hayvan bakımının, malesef 

toplumumuzda belli bir süre sonra sıkılıp usanma 

ve yeterli ilginin gösterilmemesinden 

kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 

Sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü ve 

onların insani koşullarda yaşamını sürdürmesi 

için „Let them Live‟ projesine Girne Belediyesi 

olarak destek veriyoruz. Ve kentimizin bir bütün 

olarak, yaşayan her varlık için barış ve huzur dolu 

bir kent olması için çalışıyoruz ve de çalışmaya 

hep devam edeceğiz.  
 
 
 
 
 

Sümer Aygın,  
Girne Belediye Başkanı 
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Kyrenia Municipality  

 
 
 
 

Kyrenia Animal Rescue is an association carrying 
out its activities in a humanely and effective way to 
provide shelter for street dogs and help them to 
survive. We work together with K.A.R. on many 
projects including neuturing and providing shelters 
for street dogs. 
We built  shelters for street animals. We work 
together with non-governmental organisations to 
place feeders and water bowls on mountains as 
well as cities. We constantly work for their 
sustainability. 

 

The cooperation between the Municipality and non
-governmental organisations is not enough. We 
will continue to support K.A.R. as we have done 
before.  We have to consider the fact that  the 
efforts of the municipality and non-governmental 
organisations are not enough as the citizens also 
have responsibilites towards street animals.   

 

The main reason for the increasing number of 
street animals is that they are abandoned on the 
streets after they have been cared for for a certain 
period. Unfortunately our society has a habit of 
getting rid of their animals. 

 

Kyrenia Municipality supports the „Let Them Live‟ 
project in order to solve the problems of street 
animals and help them  to live in decent 
conditions. We will keep working to make Kyrenia 
a peaceful city both for humans and animals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sümer Aygın 
Mayor of Kyrenia 



GİRİŞ 
 

Bu kitapçikta Girne Hayvanları Kurtarma, Dünya 
sağlık Örgütü (WHO), Hayvanlara Zulmü Önleme 
Derneği (RSPCA), Avrupa Evcil Hayvanlar 
Sözleşmesi Konseyi, Türkiye‟den  Fethiye 
Hayvan Dostları Derneği ve Sokak Hayvanlarını 
Koruma Derneği (SHKD) „nin öneri ve 
tavsiyelerine yer verilecektir. Sözkonusu bu 
kitapçik aynı zamanda Girne Belediyesi 
tarafından da onaylanmıştır. 
 
Bu projenin amacı sokak köpeklerinin mevcut 
durumuna yerel belediyeler tarafından da kabul 
görecek insani bir çözüm getirmektir. 
Hepimizin bildiği gibi köpekler için en iyi olan şey  
sorumluluk sahibi ve onlara iyi bakabilecek bir 
sahiplerinin olmasıdır. Pek çok Akdeniz ülkesinde 
olduğu gibi Kuzey Kıbrıs‟ta da sokak köpeği 
problemi mevcuttur. 
 
Bu konuyla mücadele etmenin başlıca iki yolu 
bulunmaktadır: 
 

Hayvanları vurarak veya zehirleyerek 
öldürmek,  
Hayvanları düzenli bir şekilde kayıt altına 
almak ve kısırlaştırmak. 

 
Üçüncü seçenek ise bütün sokak köpeklerini 
sokaktan toplamak ve barınağa hapsetmektir. 
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INTRODUCTION 
 

This document looks at the various options 
available and at the recommendations 
proposed by Kyrenia Animal Rescue , The 
World Health Organisation, (WHO), Royal 
Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals (RSPCA), The Council of Europe Pets 
Convention, The Fethiye Friends of Animals 
Association Turkey and the Stray Dogs 
Campaign Foundation (SHKD) Turkey.  It has 
also been endorsed by Girne Belediyesi. 
 
The aim is to reach a solution to the stray dog 
situation in a way that is both humane and 
acceptable to the local municipalities.    
 
It is an established and recognised fact that dogs 
fare best when they have a responsible, caring 
owner.  As in most Mediterranean countries 
Northern Cyprus has a stray dog problem. 
 
There are two main ways to tackle this problem: 
 

by culling which usually involves shooting 
or by poisoning 
by an organised and concerted registration 
and neutering programme. 

 
A third option would be to collect all the stray 
dogs from the streets and incarcerate them. 
 



 
Dünya Sağlık Örgütü 

  Köpek Nüfusunun Yönetimi 
Kilavuzu Genova, 1990 

 
  

“Her doğal ortamın her canlı türü için belli 
bir taşıma kapasitesi vardır. Bu kapasite 
orada mevcut olan kaynaklara (barınak, 
yiyecek ve su) bağlıdır. Köpeklerin de dahil 
olduğu omurgalıların nüfus yoğunluğu 
herzaman ortamın taşıma kapasitesine 
yakındır. Canlılar ölüm oranına bağlı olarak 
nüfusta meydana gelen azalmayı tekrar 
üreyerek ve daha uzun süre yaşayarak hızlı 
bir şekilde telafi ederler. Başka bir deyişle 
köpekler yok edildiğinde hayatta kalanların 
rekabet edecekleri hayvan sayısı azalacağı 
için yiyecek kaynaklarına daha kolay 
ulaşma şansına sahip olurlar. Buna bağlı 
olarak da yaşam süreleri uzar.  
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 The World Health Organization 
„Guidelines for Dog Population 

Management,  
 Geneva 1990 states: 

 
“Each habitat has a specific carrying 
capacity for each species. This specific 
carrying capacity depends on the 
availability… of resources (shelter, food, 
water). The density of the population of 
higher vertebrates (including dogs) is almost 
always near the carrying capacity of the 
environment. Any reduction in population 
density through mortality is rapidly 
compensated by better reproduction and 
survival. In other words when dogs are 
removed the survivors‟ life expectancy 
increases because they have better access 
to the resources, and there is less 
competition for those resources”. 
 



SOKAK KÖPEĞĠ NEDĠR? 
 

“Sokak köpeği” demekle sadece insanlardan 
uzakta yaşayan vahşi köpekleri kasdetmiyoruz. 
Sokaklarda serbestçe dolaşan, yeterli bakım 
alamayan, arasıra ya da düzenli olarak 
kendilerini bu köpeklerin sahipleri olarak 
nitelendiren insanlar tarafından beslenen 
köpeklere “sokak köpeği ‟denmektedir.   
Sokak köpekleri sahipli köpek nüfusundan 
kaynaklanmaktadır. Sorumsuz köpek sahipleri 
ve bunlara karşı caydırıcı yasaların olmayışı 
sokak hayvanlarının sayısını her geçen gün 
arttırmaktadır. 
Referans: Avrupa Birliğinde köpek nüfusu 
yönetimi hakkında 26 sayılı bildiri 
 

KAR’ın bugüne kadarki faaliyetlerini 
özetleyecek olursak: 

 
KAR her yıl yaklaşık 1600 hayvanın 
bakımıyla ilgilenmekte ve 300‟den fazla 
hayvana bizzat bakmaktadır. 

 
KAR 2011‟de 1500 yardım çağrısı aldı 
ancak kapasitemiz yeterli olmadığı için 
köpeklere ev bulmak ve veteriner hizmeti 
almak için gelen çağrılara sıklıkla cevap 
veremedik. 

 
KAR Girne ve civarında 1000 köpeğe 
hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. 

 
Sonuç olarak açlıktan, susuzluktan, 
zehirlenmeden veya başka sebeplere 
bağlı olarak ölen köpeklerin yerini 
kısırlaştırılmamış, terkedilmiş veya başının 
çaresine bakması için sokağa bırakılmış 
köpekler almaktadır. ( Űreme çağına 
gelmeden ölen köpek yavruları bunlara 
dahil değildir.) 

 
 

“köpekler yok edildiğinde hayatta kalanların 
rekabet edecekleri hayvan sayısı azalacağı 

için yiyecek kaynaklarına daha kolay 
ulaşabilirler. Buna bağlı olarak da yaşam 

süreleri uzar.” 
 

GĠRNE HAYVANLARI KURTARMA 
SADECE HALKIN DESTEĞĠYLE 

AYAKTA DURAN BĠR HAYIR 
KURUMUDUR. 
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WHAT IS A STRAY DOG? 
 
By “stray dog” we mean not only feral dogs, 
which stay at a safe distance from human 
beings, but free-roaming dogs or inadequately 
supervised dogs, which are occasionally or 
regularly fed by human beings, who may or may 
not consider themselves the dog‟s owner. Stray 
dogs nearly always originate from the owned 
dog population. Poor ownership behaviour and 
lack of accountability breeds a constant supply 
of street animals.   
Reference: Written Declaration 26 on dog 
population management in the European Union. 
 
The story so far: 
 

Every year KAR handles around 1600 
animals and constantly has over 300 in its 
care.  

 
KAR received 1500 Helpline calls in 
2011and often does not have the capacity 
to attend every call, relying on the general 
public to find homes for dogs or take them 
to a vet themselves.  

 
It would therefore seem that the carrying 
capacity for Girne and the surrounding 
district is in the region of 1000 dogs.  

 
Consequently dogs that die either from 
hunger, thirst, poisoning or other means 
are instantly replaced during the year with 
dogs that have not been neutered, have 
been abandoned or left to fend for 
themselves (this excludes puppies that die 
before breeding age).  

 

“ ..when dogs are removed the survivors‟ life 
expectancy increases because they have 

better access to the resources, and there is 
less competition for  those resources”. 



NÜFUS 

 

Sahipsiz köpeklerin sayısı o şehir veya 
kasabadaki yiyecek kaynaklarına bağlıdır. Buna 
‘taşıma kapasitesi’ denir. Sokak köpekleri 
çoğunlukla çöplerden buldukları yiyeceklerle 
beslenir. Yarı-sokak köpekleri ise hem çöpten hem 
de „sahiplerinin‟, hayvanseverlerin veya turistlerin 
verdiği yiyeceklerle beslenir. Çöplerin ve köpekleri 
besleyenlerin sayısı insan nüfusuyla doğru 
orantılıdır. Sokak köpekleri insanlar olmadan tek 
başlarına yaşayamazlar.  
 
Girne turizm sezonu dışında 26.000 nüfusa 
sahiptir. Girne‟nin „taşıma kapasitesi‟nin 1000 
olduğunu varsayarsak (750 tanesi bizim 
baktıklarımız, bıraktılarımız, ev bulduklarımız ve 
kısırlaştırıp tekrar sokağa bıraktığımız ,250‟si de 
ölen, zehirlenen veya henüz yakalanmamış olan) , 
260 kişiye bir adet sokak köpeği düşmektedir. 
Sahiplerinin istekleriyle arada dışarıya bırakılan 
yarı-sokak köpekleri de bu denkleme dahil 
edilmelidir. (aynı zamanda mutlaka kısırlaştırılmalı 
ve aşılanmalıdırlar.) 
 
Yarı-sokak köpeklerinin sayısı nispeten daha fakir 
olan kırsal bölgelerde daha fazladır. 
 

TURĠZM 

 

Turistler sokak köpeklerini restoranların çöp 
kutularını karıştırırken gördüklerinde 
endişelenmektedir. Turistlerin bu köpeklerin 
bakılmasını talep etmeleri KAR‟ın normalde aldığı 
çağrıların iki katına çıkması anlamına gelmektedir. 
Turistler köpekleri kısa bir süre için beslemekte ve 

sonrasında KAR‟ı arayarak onlara bakılmasını 

istemektedir. Ancak KAR bunu yapacak 
kapasiteye sahip olmadığı gibi Hükümetten de 
herhangi bir maddi destek almamaktadır. 
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POPULATIONS 
 

We know that the number of ownerless dogs on 
the streets depends solely on the food available 
in each town or village. This is known as 
„carrying capacity‟.  The food on which feral 
dogs survive is mainly edible rubbish. Semi-
stray dogs survive on both edible rubbish and 
handouts from „owners‟, animal lovers, tourists, 
etc. The rubbish and handouts are in direct 
proportion to the human population. Stray dogs 
cannot survive independently of human beings. 
 
Girne has a static human population of 26,000 
except during the tourist season.  Assuming that 
the carrying capacity of Girne is 1000 (750 we 
have in our care, released, homed or neutered 
and returned and 250 that have died, been 
poisoned or are not yet caught) this is a ratio of 
one stray dog per 260 human residents. 
 
Semi-stray dogs, those „owned‟ by residents but 
always or sometimes allowed to stray at will, 
must also be taken into the equation (and of 
course be neutered and vaccinated). There will 
be more of these in poorer more rural areas. 
 
 
 

Tourism 
 

Tourists become extremely concerned when 
they see street and stray dogs scavenging for 
food at restaurants and in waste bins. Tourists 
requesting care for these dogs results in KAR 
receiving double the normal number of calls 
during the tourist season. Tourists feed dogs for 
a short time and then request that KAR collect 
them and care for them.  They do not 
understand that KAR does not have the 
capacity to do this and is not backed by 
Government funding. 



SAĞLIK PROBLEMLERĠ 

 

Düzenli bakım alamayan sokak köpekleri insanlar 
için önemli ölçüde sağlık problemi 
oluşturmaktadır. İnsanlardan hayvanlara 
geçebilecek pek çok hastalık vardır. Tenya 
familyasından gelen ve yumurtaları insana 
bulaştıktan sonra akciğer ve başka organlarda 
kiste yol açan ekinokok bunlardan biridir. Hastalık 
mikroplu yiyeceklerden veya hastalıklı köpek 
dışkısına temasla insanlara geçebilir. Köpekleri 
düzenli olarak aşılamak bu hastalığın insanlara 
bulaşmasını önlemek için en etkili yöntemdir. 
Yerel belediyeler yıllık aşı programlarıyla 
ekinokokla mücadele etmektedir ancak 
halihazırdaki kayıt metodlarıyla sadece belirtilen 
yerlere giderek aşı yaptıran köpek sahipleri tespit 
edilebilmektedir. Bu metodla „sahipleri‟ tarafından 
sokağa terkedilerek başıboş dolaşmalarına izin 
verilen köpeklerin kayıt altına alınması ve bu 
„köpek sahipleri‟nin belirlenmesi mümkün 
olmamaktadır. 
 
Layşmanya özellikle köpeklerde alyuvarları 
etkileyerek tüm vücutlarında hastalığa yol açan 
bir parazittir. Layşmanya tatarcık sinekleri 
vasıtasıyla bulaşır. Dişi sinek daha sonra 
yumurtalarını bırakmak için kurbanının kanını 
emer. Tatarcık sineği Akdeniz Bölgesinde yaygın 
olduğu için Layşmanya hastalığı da bu bölgede 
sıklıkla görülür.  
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HEALTH ISSUES 
 

Stray and uncared for dogs pose a significant 
health risk to people.  
 
They can be infected with zoonoses, which are 
diseases which can be transferred to humans. 
 
Echinococcus  is a  member of the tapeworm 
family, the eggs of which can be transferred to a 
human host where they develop into cysts in the 
liver and other organs. The infection can be 
caused by eating contaminated food or by 
contact with infected dog faeces.  Regular and 
routine worming of dogs is a method of 
eradicating the possibility of human infection.  
The local municipalities are already dealing with 
the possible hazards of Echinococcus infection 
by a yearly worming programme. Unfortunately 
their method of registration only identifies 
responsible owners who attend the sessions at 
the designated locations. It does nothing to 
identify or challenge dog „owners‟ who abandon 
their dogs or let them roam indiscriminately.  
 
Leishmania are little parasites (protozoa) which 
affect the white blood cells, causing systemic 
disease, mainly in dogs.  The transmission of 
Leishmaniosis  is by the Sand Fly, a very tiny fly 
with white wings. The female sand flies suck 
blood from their victims in order to breed their 
eggs later. The distribution of the sand fly, and 
with it the risk of Leishmaniosis infection, is 
prevalent all over the Mediterranean areas.  
Although not generally infectious to humans, this 
disease can cause suffering and ultimately death 
to the dog. It can be prevented by the dog 
wearing a special insecticidal collar. 
 



Laym hastalığı kenelerin taşıdığı bir bakteri 
yüzünden olur. Deri hastalıklarına yol açabileceği 
gibi, bazen de sinir sistemine, eklemlere ve kalbe 
zarar verebilir. Hastalıklı bir kenenin ısırmasıyla 
bulaşır. Köpeklerin düzenli muayenelerle ve kene 
uzaklaştırıcı ilaçlarla kenelerin taşıdığı 
hastalıklardan kurtulması mümkündür. 
 
Kuduz: KAR kurulduğundan beri hiçbir kuduz 
vakasıyla karşılaşmamış olmasına rağmen bu 
hastalık vahşi memeliler özellikle de tilkiler için 
çok tehlikelidir. Kuduz tehditi Kuzey Kıbris ve 
Avrupa Birliği politikacılarının sokak köpekleri 
problemini kesin olarak çözmeleri için önemli bir 
sebeptir.   

 
 
 
 
 
 

Kuzey Kıbrısta en iyi bakılan 
köpekler bile kuduz dışındaki 

hastalıklara yakalanabilir ancak 
sorumlu bir sahip tarafından kayıt 

altına alınmış olan köpekler daha iyi 
tedavi görebilir ve hastalık 

kapmaktan kurtulabilir. 
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Lyme Disease is caused by a bacterium carried 
by ticks. It can infect the skin and occasionally 
cause serious illness of the nervous system, 
joints and heart. It is transmitted by the bite of an 
infected tick. Regular checks  and application of 
an anti-tick treatment to every dog will prevent 
the transmission of any tick carried diseases 
 
Rabies: Although KAR has never had a single 
case of rabies since its inception rabies is a 
danger because it is endemic in the wild mammal 
population, especially foxes. The threat of rabies 
is a persuasive reason for the North Cyprus 
authorities and the European Union to find the 
political will to get to grips with the stray dog 
problem once and for all. 

 

In Northern Cyprus, apart from 
rabies, it is possible for even 

the most cared for dog to 
contract any of the above 
diseases. But a dog that is 

registered to a  
responsible owner has a better 

chance of being treated or 
remaining disease free. 



ÇÖZÜMLER 
 

SOKAK KÖPEĞİ PROBLEMİ 4 ŞEKİLDE 
ÇÖZÜLEBİLİR 

 

1.Doğurgan olan tüm dişi köpekleri 
öldürmek 

    Doğurgan olan bir tek dişi köpek zehirlenmekten 
veya vurulmaktan kurtulursa 6 yıl içinde 67.000 
yavru doğurabilir. Bu yüzden bütün dişi köpekler 
öldürülmedikçe zehirlemek hiçbir işe 
yaramayacaktır. 

 

2. Yiyecek Kaynaklarını Sokaklardan 
Kaldırmak 
Kuzey Kıbrıs tatil beldesi olduğu için ülkede pek 
çok otel ve restoran bulunmaktadır. Köpeklerin 

yiyecek bulmaması için çöp konteynerlerını 
ayrı bir yerde tutmak çok maliyetli ve 
uygulaması zor bir iştir. Hayvanseverler ve 
turistler sokak hayvanlarını beslemeye 
devam edecektir. 
 

3. Hapsetmek 
Köpekleri sokaktan toplamak ve hayvan 
barınaklarında tutmak. 
 
 

4. KISIRLAŞTIRIP TEKRAR SOKAĞA 
BIRAKMAK 

     Bu konuda 14 yıllık tecrübeye sahip olan Girne 
Hayvanları Kurtarma, köpekleri ‘kısırlaştırıp tekrar 
sokağa bırakma’ yönteminin Girne’de işe 
yaradığını tesbit etmiştir.  

      Belediyenin de bu yönteme verdiği destek 
sayesinde şehirde yaşayan sokak köpeklerinin 
sayısı aynı kalmıştır. Kulaklarındaki kırmızı 
işaretten kolaylıkla ayırt edilebilen bu köpekler 
hem yerli halk hem de turistler tarafından sevgi ve 
ilgi görmektedir. Ancak bu yöntemin başarıya 
ulaşabilmesi için hem şehir hem de kırsal alandaki 
tüm belediyeler tarafından uygulanması 
gerekmektedir. Bu yöntem sokak köpeği 
nüfusunun kontrol altına alınabilmesi için 
uygulanabilecek, dünya genelinde tüm refah 
toplumları ve sağlık örgütleri tarafından da kabul 
edilen en insani  çözümdür.  
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Solutions 
 

 
There are only four ways 

 

1. KILL every fertile bitch  
 If just one fertile bitch escapes being poisoned 

or shot she, and her descendants, can 
produce 67,000 offspring in 6 years. That is 
why poisoning will never succeed unless every 
single female is exterminated. 

 
 

2. REMOVE food sources from the  
 streets 
 As Northern Cyprus is a holiday destination it 

has many hotels, restaurants and eating 
houses. The logistics of securing rubbish 
receptacles so that dogs cannot forage would 
be costly and unwieldy. Animal lovers and 
visitors will always feed stray animals. 

  
 

3.  INCARCERATION 
  Collecting dogs from the streets and keeping  
       them in animal shelters. 
 
 
 

4. NEUTER and RETURN dogs to  
      the streets 
 From over 14 years of experience, Kyrenia 

Animal Rescue has found, that to neuter and 
return stray dogs to the streets, is a method 
that has worked in the Kyrenia town area. 

       The Municipality has been supportive of this 
method and the number of street dogs in the 
town has remained quite constant. These 
dogs have become popular with both local 
people and tourists, and are easily identified 
by their red ear tags.   To be successful, this 
policy has to be implemented by all 
municipalities, both urban and rural.  It is the 
only humane method of managing the stray 
dog population, and is advocated by welfare 
societies and health organisations 
worldwide. 



Uzun Vadede İşe Yaramayan 
Çözümler 
 

Başarısız olmaya mahkum olan üç 
yöntem: 

 
Öldürmek  

Hapsetmek 
Yiyecek Kaynaklarını Ortadan 

Kaldırmak 
 

‘Sokak köpeklerini öldürmek problemin 
kaynağını ortadan kaldırmadığı için bu 

problem için kalıcı çözüm olamaz.’ 
Dünya Sağlık Örgütü Köpek Nüfusunun 

Yönetimi Kilavuzu Genova, 1990 

(Sayfa 74) 

 
‘Yapılan çalışmalarda köpeklerin yok 

edilmesinin köpek nüfusu üzerinde uzun 
dönemde hiçbir kalıcı etkisi olmadığı 

görülmüştür.’ 
Dünya Sağlık Örgütü Raporu, Kuduz 

Hastalığının Kontrolüyle İlgili Köpek Ekoloji 
Çalışmaları Konsültasyonu, Genova 22-25 

Şubat 1988 (Sayfa 11) 
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Solutions that do not 
work in the long-term 

 

There are three policies that are 
doomed to fail: 

 
Culling  

Incarceration 
Removal of food sources 

 
„Removal and killing of dogs should never 
be considered as the most effective way 

of dealing with a problem of surplus dogs 
in the community: it has no effect 

whatsoever on the root cause of the 
problem.‟    

Guidelines for Dog Population Management, 
W.H.O.,  

Geneva 1990. [Page 74]  
 

„In none of the study areas did the 
elimination of dogs by any means have 
any significant long term effect on dog 

population size.‟   
Report of W.H.O. Consultation on Dog 

Ecology Studies related to Rabies control, 
Geneva, 22-25 February1988. [Page 11]   

1 fertile bitch, and her descendants, 
can produce 67,000 puppies in 

6 years! 

Doğurgan bir dişi köpek ve bu köpeĝin 
soyunden gelenler 6 yılda 67.000 yavru 

dünyaya getirebilir. 



Doğurgan bir dişi köpeğin yılda iki kere 
8’er yavru yaptığını varsayarsak köpek 

nüfusunun azalmaya başlaması için 
bütün doğurgan dişi köpeklerin%71’inin  
yılda iki kere zehirlenerek öldürülmesi 

gerekir. 7 yıl boyunca düzenli olarak 
yapılacak zehirleme işlemi köpek 
nüfusunu sadece %27 oranında 

azaltacaktır.  
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Killing/Poisoning:  
Why this is not effective 
 
Poisoning is indiscriminate and appallingly cruel. 
Death is slow and agonising. It is also potentially 
dangerous to any human who comes into contact 
with the poison. 
 
Poisoning is ecologically unsafe as it affects the 
environment by contaminating water and the 
human food chain. 
 
In the short-term poisoning does reduce the stray 
dog population temporarily but it can never 
eradicate feral dogs.  
 
Poisoning would have to be carried out in every 
area once a week for 6 years to effectively kill 
80% of the dogs every breeding season and it 
has to be carried out in secret occasionally 
because of the likelihood of protests from the 
public. 

If each fertile bitch has 8 live 
puppies, twice a year, 71% of all 
fertile females must be poisoned 

twice a year before the population 
slowly starts to reduce.  

 
It would take 7 years of 

consistent poisoning to reduce 
the dog population to 27%! 

 
ÖLDÜRMEK/ ZEHİRLEMEK: NEDEN ETKİLİ 
DEĞİLDİR? 
Zehirlemek rastgele yapılan son derece acımasız bir 
işlemdir. Köpekler yavaş yavaş ve acı çekerek ölür. 
Aynı zamanda zehirle temas eden kişi veya kişiler için 
de tehlikelidir. 
 
Zehirlemek ekolojik olarak da güvenli bir metod 
değildir. Suları ve besin kaynaklarını kirletir. 
Zehirlemek sokak köpeği problemini ancak kısa 
vadede ve geçici olarak çözer. Sokak köpeklerini 
toptan yok edecek bir yöntem değildir. 
 
Sokak köpeklerinin %80’inin yok olması için zehirleme 
işleminin 6 yıl boyunca köpeklerin üreme 
dönemlerinde haftada bir kere ülkenin her bölgesinde 
uygulanması gerekir. Aynı zamanda bu işlem halkın 
tepkisini çekeceğinden gizli saklı yapılmalıdır. 



YAKALAYIP HAPSETMEK :  
NEDEN ETKĠLĠ DEĞĠLDĠR ? 
 
Belediyelerin hayvanları yakalayarak barınaklara 
hapsetmesi problemi daha da kötüleştirmektedir 
çünkü doğanın kanunlarına göre sokaktan 
toplanan her köpeğin yerine yenisi gelmektedir. 
Anne ve babaları sokakta olduğu için yiyecek 
bulmakta zorlanan yavru köpekler ailelerinin 
sokaktan toplanmasıyla yiyecek kaynaklarına 
daha kolayca ulaşarak hayatlarını sürdürmeye ve 
üremeye devam edecektir. 
 
KAR Hayvanları Kurtarma Merkezine getirilen 
köpeklere Girne bölgesinde ev bulmaya 
çalışmaktadır.  Ne yazık ki 2010 yılıında merkeze 
getirilen köpeklerin sadece %8‟ine yeni ev 
bulunabilmiştir. Her geçen yıl KAR‟ın üzerindeki 
baskı bakması gereken sokak köpeği sayısına 
paralel olarak artmaktadır. Bu köpekleri beslemek 
ve onlara bakmak Girne ve civarında sokak 
köpeği sayısını hiçbir şekilde azaltmamıştır. 
 
Geçtiğimiz günlerde RSPCA hayvanlara yardım 
dernekleri tarafından işletilen barınaklar hakkında 
dünya çapında bir araştırma yaparak barınaklar 
için gereken fon ve kaynak eksikliğinin 
hayvanların bakım standartlarını düşürdüğünü 
tesbit etmiştir. Bu durum hem hayvanları mağdur 
etmekte hem de barınak çalışanlarını strese 
sokmaktadır. Bu sebeple RSPCA hayvanlara 
yardım derneklerine sokak köpeği nüfusunu 
azaltacak alternatif yöntemler bulmalarını tavsiye 
etmiştir. 
 
Barınaklarin başlıca dezavantajları aşağıdaki 
gibidir: 
 

Finansal  zorluklar 

Ucuz ve besleyici yiyecek temin etme 

problemi 

Gönüllü çalışan sayısının yetersiz olması 

Çok sayıda hayvanın bir arada tutulmasından 

dolayı bulaşıcı hastalık oluşma riski 

Yüksek işletme maliyetleri ve veteriner 

giderleri  

Sokak köpeklerini barınağa bırakan halkın 

problemin bu şekilde çözüleceğini sanması 
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CATCH AND INCARCERATE : 
WHY THIS IS NOT EFFECTIVE 
 

 

By removing and imprisoning animals in 
compounds, municipalities are simply making the 
problem worse, because nature ensures that 
every dog taken off the streets is replaced with a 
new dog. Puppies which would have not found 
food if their territories were still occupied by their 
incarcerated family, are now able to find food, 
survive and breed.  
 
In the Girne area there is little hope of rehoming 
dogs taken to the KAR Rescue Centre. In 2010 
only 8% of animals handled were found new 
homes. The carrying capacity of this area 
gradually recovers each year with an increasing 
pressure on KAR to care for a growing number of 
stray dogs. Feeding and caring for these dogs 
does nothing to reduce the dog population of 
Girne and the surrounding villages.  
 
The RSPCA has recently conducted a survey of 
shelters run by animal charities around the world.   
They have found that lack of funding and 
resources lead to a drop in the standard of care 
provided.  This leads to significant suffering for 
the animals and distress to the staff.  Therefore 
they are advising animal charities to look at 
alternative methods to control the stray dog 
populations. 
 
The main disadvantages of maintaining a shelter 
are as follows: 
 

Financial and funding difficulties 
The problem of obtaining cheap but good 
quality nutritional food 
Lack of volunteer workers 
The high risk of disease caused by 
confinement of a large number of animals 
together 
High maintenance and running costs, 
including veterinary bills 
The public‟s perception that they can 
„dump‟ stray puppies and dogs at a shelter/
rescue centre and that the problem is 
solved. 



YĠYECEK KAYNAKLARININ 
ORTADAN KALDIRILMASI:  
NEDEN ETKĠLĠ DEĞĠLDĠR? 
 

Kuzey Kıbrıs‟ın popüler bir tatil merkezi 
olmasından dolayı ülkede sokak hayvanlarının 
artık yiyecek bulabileceği çok sayıda otel, 
restoran, bar gibi yerler bulunmaktadır. Çöp 
kutularına konulan çöpler çoğu zaman kutulardan 
dışarıya taşmakta veya plastik poşetlere 
konularak  yere bırakılmaktadır. Sokak köpekleri 
yiyecek ihtiyaçlarını bu çöplerden 
karşılamaktadır. Bu yiyecek kaynaklarının 
ortadan kaldırılması için aşağıdakilerin yapılması 
gerekir: 

Ev çöpleriyle yiyecek artıklarını ayrıştırarak 

çöp tenekelerininin kapaklarını sıkıca 
kapatmak. Bu metod çok pahalı olmakla 

birlikte %100 başarılı olunması mümkün 

değildir.  

Halkı ve turistleri çöplerini evlerine 

götürmeleri için eğitmek. Turist sezonu 
boyunca rastgele dışarıya atılan yiyecekler ve 
catering firmalarının attığı çöpler sayesinde 
sokak hayvanları için yiyecek kaynakları 
bollaşır. Bu durum köpeklerin halka açık 
yerlerde yiyecek aramasına sebep olur. 

 
Yiyecek kaynaklarının ortadan kaldırılması 
aşağıda belirtilen sorunlara yol açacaktır: 

Sokak köpekleri yiyecek kaynaklarının olduğu 

başka bir yere göç edecektir. 

Aç kalan köpekler toplu olarak çöp 

paketlerine saldıracaktır. Bu durum hem 
diğer hayvanlar hem de insanlar için tehdit 
oluşturacaktır. 
Aç kaldıkları için hastalanan köpekler hem 
diğer köpeklere hem de insanlara hastalık 
bulaştırabilirler. 
 
Yiyecek kaynaklarının ortadan kaldırılması 
bütün hayvanlar için son derece acı vericidir. 
Turistler ve hayvanseverler aç kalan 
köpeklerin görüntüsüne dayanamayarak 
onlara yiyecek ve su verecektir. 
 
Yiyecek kaynaklarının ortadan kaldırılması 

sokak köpeği nüfusunun kontrol altına 
alınması için insani bir çözüm yöntemi 

olmadığı gibi hayvan haklarına da 
aykırıdır. 

Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği:5 
Özgürlükler (1. yiyecek ve su bulma 

özgürlüğü) 
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REMOVAL OF FOOD SOURCES:   
WHY THIS IS NOT EFFECTIVE 
 
 
 

Northern Cyprus is a popular holiday destination 
for tourists, therefore there are many food outlets, 
such as hotels, restaurants and bars etc. Waste 
food is put in bins, which are frequently 
overflowing or left in plastic bags on the ground. 
This provides a constant source of food for stray 
dogs.  To remove this source of food, it would be 
necessary to: 
 

Provide rubbish bins with secure lids so 
that general household waste could be 
separated from  food waste. This would be 
very expensive, and unlikely to be 100% 
successful. 
Educate the general public, including 
tourists, to take their rubbish home with 
them. In the tourist season extra food is 
available to any stray animal. This is due to 
casually discarded rubbish, as well as 
surplus food waste produced by catering 
outlets. This would encourage dogs to 
forage for food in public areas. 

 
The removal of food sources could result in: 
 

Stray dogs migrating to another area where 
there was a food source. 

Starving dogs congregating in packs to 
scavenge for food. This would pose a 
threat to humans  as well as other  animals. 
Dogs becoming unhealthy and a possible 
source of disease to humans as well as to 
other dogs. 

 
Deprivation of food causes great suffering to any 
animal. Tourists as well as dog lovers find the 
sight of a starving dog very distressing, and will 
often provide food and water for the animal.  
 
The removal of food sources is not a humane 

method of controlling the stray dog 
population as it contravenes all requirements 

of animal welfare societies.   
Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals:  
5 Freedoms.[1. Freedom from hunger and thirst] 



ÇÖZÜM NE? 
 
KISIRLAġTIRIP TEKRAR SOKAĞA 

BIRAKMAK 

 
Köpek nüfusunun kontrol altına alınmasında 
etkisiz kalan metodlara karşılık hem insani hem 
de etkili olan başka bir metod daha 
bulunmaktadır. „Kısırlaştırıp Tekrar Sokağa 
Bırakmak (Yakalayıp Kısırlaştırmak)‟ 
 
„Kısırlaştırıp tekrar sokağa bırakma‟ yöntemi 
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvanları 
Koruma Örgütü tarafından da desteklenmektedir. 
Köpeklerin 3-5 sene sokaklarda dolaşmasına 
tolerans gösterildiği takdirde bu metod sokak 
köpeği problemine kalıcı bir çözüm getirecektir. 
Yapılması gereken en önemli şey en ücra 
yerlerde dahi bu programın uygulanmasıdır. Bu 
metod aynı zamanda politikacıların da tepki 
çekmeden rahatlıkla uygulayabileceği en insani 
ve en kalıcı çözümdür. 
 
Bununla birlikte kendini koruyamayan küçük, 
problemli veya hasta köpekler tekrar sokaklara  
bırakılmayacak ve onlar için alternatif çözümler 
bulunması gerekecektir. 
 
Bir bölgenin hayvan taşıma kapasitesi 
kısırlaştırılmış hayvanlarla dolu olursa nüfus 
giderek azalmaya başlayacak ve doğurgan olan 
diğer köpekler o bölgeye gelerek köpek nüfusunu 
arttıramayacaktır. Yeni terkedilen hayvanların 
köpek toplayıcıları, polis veya çevre sakinleri 
tarafından toplanması gereklidir.  
 

Hayvanları kısırlaĢtırmanın, aĢılamanın ve 
tekrar üremelerini önlemenin önemi 
konusunda halkı bilinçlendirmek için 
‘KısırlaĢtırıp Tekrar Sokağa Bırakma’ 

programının eğitim kampanyalarıyla birlikte 
yürütülmesi gerekmektedir. 

 
‘Hayvanların üremesini kontrol altına almak 
köpek nüfusunun kontrol altına alınmasında 

bugüne kadar denenmiĢ en etkili yoldur.‟ 
 

Dünya Sağlık Örgütü 
Genova Köpek Nüfusunun Yönetimi Kilavuzu 
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WHAT IS THE ANSWER?  

 
NEUTER and RETURN dogs to the 

streets 
 

However there is a solution which is both 
humane and effective. This is to implement a 
policy of  „Neuter and Return (Trap and Neuter)‟. 
 
„Neuter and Return‟ is advocated by the World 
Health Organisation and the World Society for 
the Protection of Animals. It solves the problem 
permanently, although dogs have to be tolerated 
on the streets for 3-5 years for it to succeed. It 
does have to be implemented to the edge of the 
urban areas and is a permanent and humane 
solution of which politicians can be proud 
 
However dogs that are unable to fend for 
themselves such as small dogs, problem dogs 
and those that are unhealthy would not be 
returned to the streets and an alternative solution 
would need to be found. 
 
 If the carrying capacity of an area is filled with 
sterile animals the population will gradually die 
out, provided that no fertile dogs can infiltrate 
from the surrounding areas. Newly abandoned 
animals need to be collected by dog wardens, 
police or residents. 
 

  

‘Neuter and Return’ must be implemented in 

conjunction with education campaigns to 

explain the importance of neutering, of 

vaccination and of preventing dogs from 

reproducing.  

 
„In the long term, control of reproduction is by 

far the most effective strategy of dog 
population management‟  

 
World Health Organisation Geneva Guidelines for 

Dog Population Management. 
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The Council of Europe Pets Convention states that 
comprehensive pet population control is “a standard 

practice which results in responsible pet ownership, and  
is not only a desirable, but a realistic goal”. 

 

Avrupa Evcil Hayvanlar Konseyi evcil hayvan nüfusunun 
kapsamlı bir Ģekilde kontrol altına alınabilmesinin  

‘sorumlu bir sahip olmakla’ sağlanabileceğini ve bunun 
sadece arzu edilen değil ulaĢılması gereken bir hedef 

olduğunu belirtmektedir  



Kayıt Altına Almak 
 

‘Kısırlaştırıp Tekrar Sokağa Bırakma’ yöntemi 
uygulansa dahi köpeklerinin sokakta dolaşmasına ve 
başka köpeklerle çiftleşmesine izin veren veya onları 
tamamen sokaklara terkeden sorumsuz sahipler bu 
problemin tamamen çözülmesini engellemektedir. 
 
‘Kısırlaştırıp Tekrar Sokağa Bırakma’ programının işe 
yaraması için hem köpeğin hem de sahibinin kayıt 
altına alınması gereklidir.Bunun gerçekleşmesi için 
kayıt altına alma yöntemi çok sıkı bir şekilde 
uygulanmalıdır. Bu da her köpeğin sahibinin adı altına 
kayıt ettirilmesi anlamına gelir.  
 
Köpekler üzerlerinde numaralarının yazdığı tasmalarla 
dolaşmalı, hatta üzerlerine mikroçip takılmalıdır. 
Böylece sokakta başıboş dolaşan bir köpek 
bulunduğunda veri tabanından sahibi aranabilir ve 
köpek sahibine teslim edilebilir. 
 

‘Hayvanlarını kayıt altına aldıran sahipler 
sorumlu sahiplerdir. Toplumlar ancak 

hayvan sahipleri sorumluluk aldıklarında 
yasaları uygulayabilirler.’ 

 

Referans: Avrupa Birliğinde köpek nüfusunun 
kontrolü hakkındaki 26 sayılı yazılı bildiri 

 
‘Sahipsiz dolaşan köpekler insanlarla 

hayvanlar arasındaki problemin sebebi 
olarak görülmekle birlikte bu köpeklerin 

aslında bir zamanlar sahipli olduğu ve 
sahipleri tarafından sokaklara 

terkedildikleri unutulmamalıdır. Hayvan 
sahiplerini köpeklerini kayıt altına 

aldırmaya teşvik ederek sorumlu hayvan 
sahibi sayısını arttırmak bu konuda 

yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırcaktır.’ 
 
 
Referans: Köpek Nüfusunu İnsani Şekilde 
Kontrol Edebilme Yöntemleri. Kasım 2007 
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Registration 
 

Even if a policy of Neuter and Return is 
implemented there is still the problem of 
irresponsible owners who will allow their dogs to 
roam and breed at will or abandon them when 
they need to move away. These are the owners 
who will constantly be contributing to the problem 
of stray dogs. 
 
In order for any Neuter and Return strategy to 
work there must be a method of identifying both 
dog and its owner.  The only way to do this is to 
have a strict registration policy. This means that 
every dog must be registered to an owner. 
  
The dog must wear a collar with a numbered tag 
and ideally would also be micro chipped. 
In the event of the dog straying, the authorities 
would be able to refer to a data base and reunite 
the animal with its owner.  
 

„Accountable owners with registered and 
traceable animals are more likely to be 
responsible owners. Communities can 

account for and enforce laws when 
animals are accounted for and owners 

take responsibility.‟    
 

Reference: Written Declaration 26 on dog 
population management in the European 

Union.  

 
„Human-animal conflict and 

welfare issues are often 
blamed on an un-owned 

roaming dog population, when 
in reality many of these 

roaming dogs may actually be 
owned or abandoned by 

previous owners. Improving 
responsible ownership by 

introducing registration and 
therefore identification of dogs, 

will help tackle the issue.‟  
 

Reference: Humane Dog Population 
Management Guidance. Nov 2007  



Kayıt Altına Almak 
 
Kuzey Kıbrıs kanunlarına göre bütün köpeklerin yerel 
belediyeler tarafından kayıt altına alınması ve 
köpeklerin üzerlerinde kimlik bilgilerinin yer aldığı 
tasmalardan takması gereklidir. Kayıt dönemi her yıl 
1Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer ve her yıl 
yenilenmesi gerekir. 
 

Fasıl 52, köpeklerle ilgili yasada aĢağıdaki 
maddeler yer almaktadir 

 

Bu yasa köpeklerin kayıt altına alınması 
ve kontrolleri ile ilgili yasaya ek olarak 

çıkarılmıĢtır. 
4.paragraf lisans ve kayıtla ilgilidir. 
6.paragraf kimlik etiketiyle ilgilidir. 

 
Her bölgenin kendi köpek bakıcıları ve veteriner 
departmanı olduğu halde yerel belediyelerin 
birçoğu bu yasayı uygulamamaktadır.  
 
Kimlik çıkarma ve Kayıt altına alma (K&K) 
konusuyla ilgili Uzman olan Avrupalı bir grup 
K&K‟nin sorumlu sahipleri teşvik etmek için son 
derece gerekli olduğunu beyan etmektedir.   

 

Kuzey Kıbrıs kanunlarına göre 
bütün köpeklerin yerel belediyeler 

tarafından kayıt altına alınması 
gereklidir. 
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Registration 
 
It is in fact the Law in Northern Cyprus that all 
dogs should be registered by the local 
municipalities, and that all dogs should wear a 
collar with an identity tag. The registration period 
runs from January 1 to December 31 and is 
renewable each year. 

 
The particular laws relating to dogs can be 

found  in  

Chapter 52 of the Law  
 

This is a Law to consolidate and 
amend the Law relating to the 

Licensing and Control of Dogs in all 
Places in the TRNC. 

Paragraph 4 relates to Licensing 
and Registration 

Paragraph 6 relates to  Identity Tags 
 
Unfortunately, although every area has its own 
dog warden and veterinary department, many 
local municipalities are not enforcing this  law. 

 
A European Experts Group on Identification and 
Registration [I & R] declares that I & R is a 
feasible and essential tool to promote the 
responsible ownership of companion animals. 

 
It is in fact the Law in Northern 
Cyprus that all dogs should be 

registered by the local 
municipalities ... 



ġimdiki Durum 

 

Girne Hayvanları Kurtarma 2005 yılında Girne ve 
civarında Kısırlaştırıp Tekrar Sokağa Bırakma 
yöntemini uygulamaya başladı. Bu çalışmalar 
Girne Belediyesinin desteği ve onayı alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 
 

6 yıl boyunca 799 köpeğin kısırlaĢtırılarak 
tekrar sokağa bırakıldığı bu proje çok baĢarılı 
oldu. 
 

Kısırlaştırılan her köpeğin kulağına bir numara 
etiketi takıldı ve bilgileri veri tabanına kaydedildi. 
Köpeklere aynı zamanda parazit, kene ve pire 
tedavisi yapıldı. 
 

Bu yöntem sayesinde yetişkin köpekleri tespit 
etmek ve sağlıklı olup olmadıklarını takip etmek 
çok daha kolay olmaktadır. 
 

Böylece köpeklerin halk sağlığı için tehdit 
oluşturması ve turistlere rahatsızlık vermesi 
önlenmektedir. Girne sokaklarında karşılaştığımız 
turistlere köpeklerin sağlıkları ve davranışları 
hakkındaki görüşlerini sorduk ve aşağıdaki 
cevapları aldık: 
 

Turistlerin GörüĢleri 
 

„Kuzey Kıbrıs‟ta bir villamız olduğu için yılda 
birkaç kez buraya geliyoruz. Girnedeki sokak 
köpeklerinin iyi olduklarını görmek bizi mutlu 
ediyor. Hatta birkaç tanesiyle uzun süredir dost 
olmuş durumdayız. 
Kulaklarındaki etiketleri sorduğumuzda bize 
Girne Hayvanları Kurtarma‟nın sağlık durumlarını 
takip ettiğini söylediler. Bizce köpekler gayet iyi 
durumda ve iyi bir hayatları var. 
 
„Bu Girne‟ye ilk gelişimiz ve şehrin üst 
kısımlarında yemek yemeyi seviyoruz. Sokak 
köpeklerinin hal ve tavırlarından çok memnunuz. 
Hepsi son derece cana yakın ve mutlu. 
Almanyaya döndüğümüzde arkadaşlarımıza 
göstermek için bol bol resimlerini çektik.‟ 
 
„Kuzey Kıbrıs‟ta yaşadığım için arkadaşlarım ve 
ailem sık sık ziyarete geliyor. „İşaretli‟ köpeklerin 
diğer sokak köpeklerine göre daha sağlıklı 
göründüğünü farketmişler. Onlara bu köpeklerin 
KAR köpekleri olduğunu, hepsinin 
kısırlaştırıldığını, pire,kene ve parazit tedavilerinin 
yapıldığını söyledim. Bütün sokak köpeklerinin 
aynı tedaviden yararlanamamasının çok üzücü 
olduğunu söylediler.‟ 
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Current Situation 
 

In 2005 Kyrenia Animal Rescue started 
implementing a Neuter and Return policy in  
Girne and the surrounding area. This was done 
with the support and approval of the Girne 
Belediye. 
 
The policy has proved to be very successful, 
and over 6 years 799 dogs have been 
neutered and returned to their local area. 
 
Every dog that has been neutered has been fitted 
with a numbered ear tag and entered on a data 
base. It has had treatment for worms, ticks and 
fleas. 
 
It is easy to identify individual dogs and so 
ensure that they are healthy and disease free. 
This fact means that the dogs are not a threat to 
public health and cause no distress to tourists.  
We asked a number of tourists about their views 
on the health and behaviour of dogs they had 
come across on the streets of Kyrenia and 
received the following comments: 
 

Tourists’ Views 
 

„We own a villa in Northern Cyprus, and we visit 
several times a year. It is always good to see 
how well the street dogs in Kyrenia are doing, 
some of them are old friends now. 
We asked about the ear tags, and were told they 
meant that Kyrenia Animal Rescue were looking 
after their health. We think the dogs have a good 
life‟     
 
„It is our first time in Kyrenia and we like to eat at 
the restaurants at the top of the town.  We are 
amazed at the good behaviour of the street dogs, 
they are all so friendly and happy. We have taken 
lots of photos to show our friends back home in 
Germany‟ 
 
„I live in  Northern Cyprus and often have family 
and friends visiting for a holiday. They have 
noticed that „tagged‟ dogs often look healthier 
than the other strays. I have explained that they 
are KAR dogs, and that they have all been 
neutered and are checked for fleas, worms etc.  
They say it is a shame that not all stray dogs can 
have the same treatment‟.   



Pratik Çözümler 

 

Yerel yönetimler bağımsız veya sivil toplum 

örgütleriyle birlikte çalışacak  kısırlaştırma 
birimleri kurmalıdır. Bu tarz bir proje merkez 
Hükümet tarafından finanse edilmelidir. Yerel 
belediyeler köpeklerin ameliyat sonrası 
nekahat dönemlerini atlatabilmeleri için 
karantina birimi olan en az bir tane donanımlı 
kısırlaştırma kliniği için bir arsa veya uygun 
bir bina temin etmeye mecbur tutulmalıdır. 
Yerel memurlar ve belediye veterinerleri bu 
projeye engel olacak güce sahip olmamalıdır. 

 

Her Belediye kendi bölgesinde yaşayan 

sakinlerin hayvanlarına veya onlar tarafından 
getirilecek sokak hayvanlarına indirimli veya 
bedava hizmet verebileceği kısırlaştırma ve 
aşılama işlemlerini yapabilecek bir veya iki 
kısırlaştırma kliniğine sahip olmalıdır. 

 

Tüm  kliniklerin bünyesinde günlük 
kısırlaştırma kapasitesinin 7 katı kapasiteli 
nekahat  ve 10 köpek kapasiteli karantina 
ünitesi olmalıdır. Kliniklerin tercihan bir 
bahçesi ve araba park yeri olmalıdır. 

 

Tedavi edilemeyecek durumda olan veya 

tehlikeli köpeklere  insani bir şekilde ötenazi 
yapılmalıdır. 

 

Gönüllü köpek bakıcıları için her kliniğe bir 

iletişim ağı kurulmalıdır. Köpek bakıcıları 
köpekleri yerleştirmek, onlara yardım etmek, 
yakalamak ve köpekler sokağa bırakıldıktan 
sonra hastalandıkları veya yaralandıkları 
takdirde kliniklerine haber vermekle yükümlü 
olmalıdır. 
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Practical solutions 
 

Local authorities should provide neutering 
facilities, either independently, or in 
conjunction with an NGO [non 
governmental organisation].  Such a project 
must be centrally financed by the 
Government.  Local municipalities must be 
obliged to provide land or a suitable 
building for at least one neutering clinic, 
with adequate recuperation and quarantine 
facilities. Local officials and municipal vets 
must have no power or ability to obstruct 
the project. 

 
Each Municipality would have one or two 
clinics supplying neutering and vaccination 
services either free or at reduced charges 
to residents‟ animals, and to any stray dogs 
brought in by local residents. 

 
Each clinic must have recuperation facilities 
for 7 times the daily neutering capacity and 
quarantine facilities for 10 dogs. Preferably, 
also, a garden area and a car park. 

 
Incurable or dangerous dogs should be 
humanely euthanised.   

 
A network of volunteer dog wardens should 
be established in each clinic area.  Their 
job would be to locate, befriend and catch 
street dogs and then to care for them after 
release; notifying their local clinic of any 
illness, injury or complaints. 

 
 



Pratik Çözümler (Devamı) 

 

Zayıf,küçük veya sakat köpekler kliniklerde 
bakılmalı veya sahiplendirilmek üzere 
hayvanları koruma derneklerine verilmelidir. 

 
Merkezden finanse edilen klinikler boş yerleri 
olduğu takdirde komşu belediyelerden gelen 
köpekleri kısırlaştırdıktan sonra tekrar sokağa 
bırakmalıdır. Belediye sınırları işbirliği 
konusunda engel teşkil etmemelidir. 

 
Hayvanlar üzerinden kar etmeyi engellemek, 
projenin verimliliğini sürdürmek ve yolsuzluk 
şüphelerini ortadan kaldırmak için finansal 
denetim yapılması gereklidir. 

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 

hayvanların zehirlenerek öldürülmesi 
yetkililer tarafından yasaklanmıştır. 

 
 
 
 
 

 

Sokak köpeği nüfusunun kontrol altına alınması 
konusunda İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yukarıda 

sayılan önlemler alınmış ve klinikler kurulmuştur. 
 

Bu konuda başarılı olmak için Sahipsiz Hayvanları 
Koruma Derneği bir öneri listesi hazırlayarak 

‘İstanbul’da Sokak Köpeği Problemini Çözmenin 
Yolları’ adı altında yayınlanmıştır.  

Yazıda bahsi geçen öneriler bu yazıda belirtilen 
çözüm önerileriyle aynıdır. 
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Practical Solutions (Continued) 
 

Weak, small, or handicapped dogs would 
be held in clinics, or passed on to animal 
welfare groups pending adoption/rehoming. 

 
Centrally financed clinics would neuter and 
return dogs from neighbouring 
municipalities if they had spare capacity. 
Municipal borders would not be a barrier to 
co-operation, anymore than they are a 
barrier to the dogs themselves. 

 
Financial supervision would be necessary 
to prevent profit making at the expense of 
the animals, or at the expense of the 
efficacy of the project, and to remove any 
suspicion of corruption. 

 

However it would be pointless 
embarking on the project until 
poisoning, at least poisoning 

commissioned by public bodies, is 
stopped  throughout the TRNC. 

 

 

The measures needed to be taken to achieve 
a practical solution of the control of stray 
dogs have already been implemented in 

districts of Istanbul, and clinics have  been 
constructed. 

 
The guidelines necessary for success have 

been drawn up by SHKD [Sahipsiz Hayvanlari 
Koruma Dernegi]  and are set out in their 

publication „The Solution to the Istanbul Stray 
Dog Situation‟.   

They are the same guidelines which have 
been proposed in this document. 



Kısırlaştır ve Sokağa Bırak Programı 
Hakkında Başarı Hikayeleri 
 

 Fethiye Hayvan Dostları 
Derneği, Türkiye 

 
 
‘Kısırlaştır ve Sokağa Bırak’ projesinin başarılı bir 
örneği Fethiye Türkiye’de görülmüştür. 
 
Fethiye Hayvan Dostları Derneği ‘Kısırlaştır ve Sokağa 
Bırak’ programını Fethiye Belediyesi ve Belediye 
Başkanı ile birlikte yürüterek konuyla ilgili aşağıdaki 
açıklamayı yapmıştır: 
 
 
 

 
‘Fethiye Hayvan Dostları Derneği’nin yürüttüğü 

bu çalışma ‘Kısırlaştır ve Sokağa Bırak’ 
projesinin kanunlaşması ve sokak köpeği 

probleminin çözülmesi için bütün Belediyeler 
tarafından uygulanması gereken bir yöntem 

olarak kabul edilmesi açısından Türkiye’de bir 
ilktir. Kısırlaştırılan hayvanların tekrar sokağa 

döndükten sonra üremeleri söz konusu olmadığı 
için bu yöntem sokak hayvanı sayısını azaltma 
konusunda bölge halklarına önerilen en etkili 

yöntemdir. 
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Neuter and Return Success 
Stories 
 
 
 
 
 

A.  The Fethiye Friends of 
Animals Association, 
Turkey 

 
An example of how successful the policy of 
Neuter and Return can be, is demonstrated by 
the success of the work done in Fethiye, Turkey. 
 
The Fethiye Friends of Animals Association has 
worked closely with the local Municipality and its 
Mayor, to implement a Neuter and Return 
programme.  They have issued the following 
statement: 

 
„The work of the Fethiye Friends of 

Animals Association has been 
fundamental in Turkey now adopting 
Neuter and Return as Law, and the 

method that Municipalities must follow 
regarding stray dog populations. This 

method whereby the neutered animals are 
allowed to return to the street and re-

occupy their territories, without further 
breeding, has been proven to be the only 
effective method in reducing the numbers 

of strays within the communities where 
the programme has been introduced.‟ 

 



Başarı Hikayeleri 
 
B. Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği 
(SHKD), Türkiye 

 

Bu konuda başarı kazanmış başka bir kurum da 2005 
yılında kurulan ve çalışmalarını İstanbul ve çevresinde 
yürüten Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği’dir.  
 

Yukarda bahsi geçen kurumlar Köpek 
Nüfusunun Kontrol Altına Alınması için Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kuralları 

uygulamışlardır. 
(W.H.O. Genova 1990) 

 

Yukardaki örneklerden de anlaşılacağı üzere  köpek 
nüfusunun kontrol altına alınabilmesi için en insani ve 
en kesin çözüm ‘Kısırlaştırdıktan sonra tekrar Sokağa 
Bırakma’ yöntemidir. Bu dernekler aynı zamanda 
hayvan barınaklarının yüksek maliyet, kalabalık, 
gönüllü çalışacak insan bulmakta yaşanan zorluklar  
ve yüksek hastalık riskinden dolayı sokak köpeği 
problemini çözmeyeceğini düşünmektedir. 

 
 
 

Fotoğraf: Türkiye’de işaretlenen köpekler 
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Success Stories 
 
B.  Stray Dogs Campaign 
Foundation (SHKD), Turkey 
 

Another success story is that of the Stray Dogs 
Campaign Foundation started in 2005 in Turkey. 
They are working with SHKD [Sahipsiz 
Hayvanlari Koruma Dernegi] in Istanbul and 
outlying villages. 

 
These organisations are following the 
World Health Organisation‟s Guideline 

for Dog Population Management.  
[W.H.O. Geneva 1990]  

 
Namely, the one and only structural and humane 
solution to the stray dog population is the neuter 
and return policy.  They also believe that animal 
shelters are not the answer, due to cost, 
overcrowding, lack of volunteers and a higher risk 
of disease. 

 
 
 
 
 

Photo:  Tagged dogs in Turkey 



Ürgüp Sokak Köpekleri, Kapadokya, 
Türkiye 
KAR Yönetim Kurulu‟nun bir üyesi Ürgüp‟te 
tatilde olduğu sırada bazı sokak köpeklerini 
gözlemledi. 
„Biraz araştırma yaptıktan sonra kulaklarında 
mavi işaret olan köpeklerin Belediye tarafından 
denetlendiğini öğrendim. Dişi köpekler toplanarak 
sağlık kontrolünden geçirilmiş ve bulundukları 
yere tekrar bırakılmadan önce kısırlaştırılmış. 
Bazı köpekler ise sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra kısırlaştırılmamış. Neden 
sadece dişi köpeklerin kısırlaştırıldığı konusuna 
kimse açıklık getiremiyor. Mali problemler 
yüzünden olabilir. 
Ürgüp sokaklarında görülen köpekler iyi 
besleniyorlar ve mutlu görünüyorlar. Özellikle 
şehir merkezindeki yeşil alanda sık sık 
birbirleriyle oynayan iki işaretli köpek şehre gelen 
turistler tarafından pek çok kez görüntülenmiş 
olmalı. 
Barlar ve restoranlar dışarıya yemek koyarak 
köpekleri düzenli olarak besliyor. Turistler ve 
şehirde yaşayanlar da köpekleri besliyor. Bütün 
bunlar „Kısırlaştır ve Sokağa Bırak‟ yönteminin 
Ürgüp‟te başarılı olduğunu gösteriyor. 
 
 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Projesi 

 

2012 yılının Mayıs ayında Magosada bulunan 
Doğu Akdeniz Üniversitesinde sahipleri 
tarafından terkedilen kedi ve köpeklerin 
durumuna dikkat çekmek için öğrenciler, 
öğretmenler, hayvan yardım dernekleri ve yerel 
halkın katılımıyla bir yürüyüş yapıldı. 
Bu hayvanların çoğu en temel ihtiyaçları olan 
yiyecek ve suyu dahi bulmakta zorluk 
çekiyorlardı. 

 

Bu kampanyanın sonucunda Ocak 2013‟te 
Üniversite ve Kuzey Kıbrıs Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı arasında „Kısırlaştırma, 
aşılama ve Hayat Projesi‟ adı altında bir anlaşma 
imzalandı. Proje kapsamında önce kampüs ve 
belirlenen civar alanlarda, sonrasında tüm 
Magosada kısırlaştırma ve bakım programı 
başlatılacak. Sokak köpekleri kısırlaştırılarak 
ameliyat sonrası bakımları ve  iç ve dış parazit 
tedavileri yapılacak. 
Daha sonra işaretlenerek tekrar sokağa 
bırakılacaklar. Projenin hedefi sokak köpeği 
nüfusunu İstanbul‟daki gibi başarılı bir şekilde ve 
insani yöntemlerle kontrol altına almak.  
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Street Dogs of Urgup, Capadoccia, Turkey 
 

Whilst on holiday in Urgup a member of the KAR 
Executive Committee watched some of the street 
dogs. 
 

„After making enquiries I found that the dogs, 
which have a blue tag in their ear, are overseen 
by the Mayor‟s Department.  Bitches are 
collected up, have a health check and are then 
neutered before being returned to the area where 
they were found.  Dogs that are collected have a 
health check but are not neutered.  No one could 
explain why only the bitches were neutered, but 
maybe finance may play a part.   

Tag dogs are seen around the streets of Urgup 
frequently and they appear to be well fed and 
happy.  Two such dogs would often be seen on 
the grassed area of the town centre playing 
contentedly, no doubt these two tag dogs will 
appear in many photograph collections of tourists 
who are visiting the town.  Local bars and 
restaurants are seen to put food out for the dogs 
on a regular basis.  Tourists and townspeople 
were also seen feeding the dogs.  This is living 
proof that the „Neuter and Return‟ policy is 
working well in Urgup‟ 

Eastern Mediterranean University Project 
 

In May 2012, a march took place at Eastern 
Mediterranean University in Famagusta to raise 
awareness about the plight of abandoned cats 
and dogs on the University campus. This was 
attended by students, teachers, animal welfare 
campaigners and local residents. Many of these 
animals were not even getting their basic 
requirements of food and water.  
 

As a result of this campaign, in January 2013, an 
agreement was signed between the University 
and the TRNC‟s Agriculture and Natural 
Resources Ministry. The agreement is for the 
‟Sterilisation, Immunisation and Life Project‟ to be 
implemented.  This project will see the neutering 
and care programme start on campus, and in 
surrounding selected areas, before 
encompassing the whole of Famagusta. The 
stray dogs will be neutered and cared for during 
their recovery from the operation, and they will be 
treated for internal and external parasites. They 
will then be tagged and released.  The aim is to 
humanely manage the stray dog population in the 
same way as it is successfully being managed in 
Istanbul.  
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Neuter, Return, Registration and Education is a programme which 
provides a solution to the street dog problem and one that is working 
in other Mediterranean countries.  
 

In the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) this programme has 
been carried out by Kyrenia Animal Rescue (K.A.R.) for the past six years, 
with the support of  the Mayor of Girne, Sümer Aygın. 
 

A great deal of research has been carried out by professional animal 
welfare organisations worldwide and it is through their guidance KAR 
believes in, and continues, their Neuter and Return programme.  

 

We urge all local Authorities to begin this same programme and together the problem can be 
solved throughout the TRNC. It is our wish that all dogs without owners can be neutered, 
tagged, and live in peace and harmony in the community so that together we can solve the 
problem. 
 

Margaret Ray 

 

Sokak köpeği probleminin çözümü için izlenilmesi gereken ve diğer Akdeniz ülkelerinde de 
baĢarıya ulaĢan üç yöntem hayvanları kısırlaĢtırıp tekrar sokağa bırakmak, kayıt altına almak 
ve halka bu konuda eğitim vermektir. 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde bu konuyla ilgili çalışmalar Girne Belediye Başkanı Sn. Sümer 
Aygın‟ın da desteğiyle altı yıldan beri Girne Hayvanları Kurtarma (K.A.R.) tarafından yürütülmektedir. 
 
Konularında uzman hayvan yardım dernekleri tarafından dünya çapında pek çok araştırma 
yürütülmektedir. K.A.R. bu yardım derneklerinin “Kısırlaştırdıktan sonra tekrar sokağa bırakma” 
programını uygulamaktadır. 
 
Bu problemi hepbirlikte çözebilmek için KKTC‟deki bütün yerel otoriteleri aynı programı başlatmaya 
teşvik etmekteyiz. Bütün sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılıp, işaretlenerek toplumla barış ve uyum 
içinde yaşayabilmesini sağlamak en büyük dileğimizdir. 
 

Margaret Ray 
Girne Hayvanları Kurtarma Derneği Başkanı 

 
 

Detaylı bilgi almak isteyenler dernek   
BaĢkanı Margaret Ray’i arayabilir. 

    
Tel :(ÇalıĢma saatlerinde)  

+90 533 869 40 98 
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kar@kyreniaanimalrescue.org 
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