KAHRAMANMARAŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANEN DUYURULUR

HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ İÇİN MÜRACAATLARDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER
‘Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’ gereği, Veteriner Sağlık
Raporu tanzimi sırasında ve nakil esnasında,
1-Bakıcılar ile hayvan nakil araçlarının sürücülerinin yeterlilik belgesi,
2-Hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilerin yetki belgesi,
3-Hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartları taşıyan nakil araçlarının onay belgesi,
Canlı Hayvan Satıcılarının "Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik”
kapsamında çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma İzni bulunmayan
vatandaşlar; satın almış oldukları küçükbaş hayvanları 29 gün, büyükbaş hayvanları 30 gün içerisinde tekrar
satamayacaklar ve bu hayvanlar için belirtilen süreler dolmadan veteriner sağlık raporu alamayacaklardır.
A-NAKLİYECİ YETKİ BELGESİ İÇİN MÜRACAATLARDA;
1- Sekiz saatten kısa süreli mesafelerde nakliyecilik yapacak nakliyeciler;
a- Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesine imkân verecek yeterli ve uygun personel, teçhizat ve
çalışma prosedürlerine sahip olduklarını ortaya koymaları,
b- İşyeri merkezlerinin ya da temsilciliklerinin başvurunun yapıldığı ilin idari sınırları içerisinde bulunması,
c- Nakil sırasında uyulması gereken kurallar kılavuzlarını hazırlamaları,
d- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilmiş taşımacılık yetki belgesine sahip olması,
2- Sekiz saatten uzun süreli mesafelerde nakliyecilik yapacak nakliyeciler yukarıda belirtilen şartlara
ek olarak;
a-Uzun yolculuklarda görevlendirilen tüm sürücü ve bakıcılar için sürücü ve bakıcı yeterlilik belgeleri,
b-Uzun yolculuklar için kullanılacak tüm karayolu nakil araçları için yönetmelikte öngörülen biçimde
geçerli onay belgeleri,
c-Nakliyecilere sorumlulukları altında bulunan karayolu araçlarının hareketlerini izleyip kayıt etme ve uzun
yolculuklar sırasında sürücülerle istenildiği vakit temas kurmalarına imkân veren prosedürlere ilişkin
ayrıntıları,
d-Acil durumlarda uygulanmak üzere geliştirilmiş acil durum planlarını, tamamlamaları koşuluyla yetki
belgesi verilecektir.
B1-SÜRÜCÜ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN MÜRACAATLARDA;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Sürücü yeterlilik belgesi için başvuranların sürücü belgelerinin fotokopisi,
B2-BAKICI YETERLİLİK BELGESİ İÇİN MÜRACAATLARDA;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
C-UZUN YOLCULUKLARDA NAKİL YAPACAK KARAYOLU NAKİL ARACI İÇİN NAKİL
ARACI ONAY BELGESİ’ MÜRACAATLARDA;
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Araç ruhsatının fotokopisi ile dilekçeli müracaatı aranacaktır.Tüm karayolu nakil araçlarında
yönetmelikte belirtilen özellikler aranacak olup araç tanzimi yönetmeliğe göre gerçekleştirilmiş olmalıdır.
D-CANLI
HAYVAN
TİCARETİ
YAPAN
SATICILARIN
ÇALIŞMA
İZNİ
MÜRACAATLARINDA;
a) Dilekçe
b) Çalışma İzni alacak satıcı, bir şirket adına alım-satım yapıyorsa şirketin bu işlerle ilgilendiğini
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
c) Kullandıkları İşletmeler kendilerine ait ise İşletme Tescil Belgesi,
d) Kullandıkları İşletmeler kendilerine ait değil ise işletme sahipleri ile yapılan noter onaylı en az 1 yıl
süreli kira sözleşmesi,
e) Satıcının kayıtlı olduğu meslek odasınca verilmiş kimlik belgesi fotokopisi ve üye kayıt formu.
Başvurular yönetmeliklerde belirtilen belgelerle birlikte Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman
Müdürlüğüne yapılacaktır.

Müracaat edenler 01.12.2020 tarihinde saat 09.00 da Kahramanmaraş
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda eğitim kursları ve
sınavlara katılmak üzere hazır bulunacaklardır.

