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Madde 60, 61 , 62 ve 63 Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Veteriner Hizmetleri Yasası ' nın 60'ıncı maddesinin 
(I0)'uncu fıkrası, 61 ' inci maddesinin (3)'üncü fıkrası, 62'nci maddesinin (2)'nci fıkrası ve 63 ' üncü 
maddesinin (3)'üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 

Tefsir 

1. Bu Tüzük, Hayvansal Yan Ürünler Tüzüğü olarak isimlendirilir. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: 
"Ara Faaliyetler", depolama dışındaki faaliyetleri anlatır. 
"Ara Ürün", 

(1) Tıbbi ürünlerin, veteriner tıbbi ürünlerin, tıbbi ve veteriner amaçları için 
kullanılacak tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, 
tıbbi ve veteriner amaçları için kullanılacak in vitro tıbbi teşhis 
cihazları, laboratuvar reaktifleri ve kozmetik ürünlerin üretimi amacıyla: 
(A) İmalat sürecinde veya bitmiş bir ürünün son üretiminde materyal 

olarak; 
(B) İmalat sürecinde validasyon ve doğrulamada; veya 
(C) Bitmiş bir ürünün kalite kontrolünde kullanılacak türev ürünü; 

(2) Türev ürün olarak kabul edilebilmek ve yukarıdaki (l)'inci fıkranın (A) 
bendinde belirtilen amaçlar bakımından ürünü doğrudan bir ürün veya 
bir bileşen olarak kabul edebilmek için tasarımı, dönüşümü ve imalatı 
yeterli düzeyde tamamlanmış türev ürünü anlatır. 

"Arıcılık Yan Ürünü", insan tüketimi amaçlı olmayan bal, balmumu, arı sütü, 

propolis veya poleni anlatır. 
"Atık", sahibinin kullanımından çıkardığı, kullanımdan çıkarmaya niyet ettiği veya 
kullanımdan çıkarılması gereken herhangi bir madde veya nesneyi anlatır. 
"Bakanlık", veteriner işleri ile görevli Bakanlığı anlatır. 
"Balık Unu", deniz memelileri dışındaki çiftlikte yetiştirilen sucul omurgasızlar, 
sucul hayvanın tanımı kapsamındakiler ve yumuşakça üretim alanından hasat edilen 
Asterias rubens türüne ait denizyıldızlarını kapsayan sucul hayvanlardan türetilen 
işlenmiş hayvansal proteini anlatır. 
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"Balık Yağı", deniz memelileri dışındaki çiftlikte yetiştirilen sucul omurgasızlar, 
sucul hayvanları tanımı kapsamındakiler ve yumuşakça üretim alanından hasat 
edilen Asterias rubens türüne ait denizyıldızlarını kapsayan sucul hayvanlarının 
işlenmesiyle türetilen yağ veya işletmeci tarafından insan tüketimi dışındaki amaçlar 
için belirlenen insan tüketimi amaçlı balıkların işlenmesiyle elde edilen yağı anlatır. 
"Basınçlı Sterilizasyon", parçacık büyüklüğünün 50 mm'nin altına düşürülmesinin 
ardından kesintisiz en az yirmi (20) dakika boyunca 133 °C'nin üzerindeki bir 
merkezi sıcaklıkta ve asgari üç (3) bar mutlak basınç altında hayvansal yan 
ürünlerin işlenmesini anlatır. 

"Belirlenmiş Risk Materyali", TSE'lerin önlenmesi, kontrol edilmesi ve yok 
edilmesi amacıyla Yetkili Makamın belirlediği organ ile dokuyu kapsayan vücut 
kısımları , materyalleri veya hayvanları anlatır. 
"Biyogaz Tesisi", diğe : maddelerle birlikte veya sadece hayvansal yan ürünler ve 
bunların türev ürünleriııin anaerobik koşullar altında biyolojik bozunmaya verildiği 
tesisi anlatır. 
"Ciddi Bulaşıcı Hastalık", Hayvan Hastalıklannın Bildirimi Tüzüğü'ne ekli EK-1, 
Kısım A, madde 1 ve Kısım B, madde! altında listelenen ve hayvan ve/veya kamu 
sağlığı için ciddi risk oluşturan ve işletmelerde ve ilgili bölge veya alanlarda 
bildirim ve acil eradikasyon tedbirleri gerektiren hayvan hastalıklarını anlatır. 
"Çiftlik Hayvanı", gıda, yün, kürk, tüy, post ve deri veya herhangi başka bir ürün 
elde etmek veya diğer çiftçilik amaçları için insanlar tarafından barındırılan, 
beslenen veya yetiştirilen herhangi bir hayvanı ve tek tırnaklıları anlatır. 
"Çiğ Evcil Hayvan Yiyeceği", soğutma veya dondurma dışında herhangi bir koruma 
sürecine maruz kalmamış, Kategori 3 materyal içeren evcil hayvan yiyeceğini 

anlatır. 
"Don Yağı", hayvansal yan ürünler veya insan tüketimine yönelik ürünlerden 
türetilen ve işletmecinin insan tüketimi dışındaki amaçlar için belirlediği yağları 
anlatır. 

"Et ve Kemik Unu", Yetkili Makam tarafından hazırlanacak SOP belgesinde 
belirtilen işleme yöntemlerinden bir tanesi uygulanarak Kategori l veya Kategori 2 
materyallerin işlenmesinden elde edilen hayvansal proteini anlatır. 
"Evcil Hayvan", insanlar tarafından normal olarak çiftçilik amaçları dışında tutulan, 
beslenen ve tüketilmeyen hayvanı anlatır. 
"Evcil Hayvan Yiyeceği", evcil hayvanlar için üretilen yiyecekler ile içerisinde bu 
Tüzüğün 1 ! 'inci maddesinin (14)'üncü, (15)'inci ve (16)'ncı fıkralarında belirtilen 
materyal dışındaki Kategori 3 materyal bulunan ve izinsiz maddelerle yasadışı 

tedaviye maruz kalmış hayvanlardan türetilen hayvansal yan ürünleri içeren ve ithal 
edilmiş Kategori l materyal de içerebilen hayvansal yan ürünleri veya türev ürünleri 
içeren köpek çiğneme ürünlerini anlatır. 
"Evcil Hayvan Yiyeceği Tesisi", evcil hayvan yiyeceklerinin veya lezzet ve aroma 
verici iç organların üretiminin yapıldığı tesis veya binayı anlatır. 
"Gıda", Genel Gıda ve Yem Yasasında tanımlanan gıdayı anlatır. 

"Greaves", rendering işleminde yağ ve suyun kısmi ayrıştırılmasının ardından kalan 
protein içeren kalıntıyı anlatır. 
"Guano", yarasaların veya yabani deniz kuşlarının dışkılarından toplanmış 

mineralize olmamış doğal ürünü anlatır. 
"Gübre", çiftlik balığı dışındaki çiftlik hayvanlarının içinde altlığın bulunduğu veya 
bulunmadığı dışkı veya idrarı anlatır. 
"Hayvan", omurgalı veya omurgasız herhangi bir hayvanı anlatır. 
"Hayvansal Ürün", bal ve kan dahil, insan tüketimine yönelik canlı çift kabuklu 
yumuşakçalar, canlı derisidikenliler, canlı gömlekliler ve canlı karındanbacaklılar; 
son tüketiciye canlı olarak tedarik edilecek şekilde hazırlanan diğer hayvanlar gibi 
hayvansal gıdayı anlatır. 
"Hayvansal Yan Ürün", bu Tüzüğün amaçlan bakımından insan tüketimi amaçlı 
olmayan ölü hayvanlar dahil olmak üzere bir hayvanın tümü veya parçalarını veya 
hayvansal orijinli ürünkr ile hayvanlardan elde edilen diğer ürünleri anlatır. 
"Hermetik Olarak Kapıtılmış Kap", mikroorganizmaların girememesi düşünülerek 
tasarlanmış kabı anlatır. 
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