KAHRAMANMARAŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE
24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Hayvanların Nakilleri
Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’ gereği, nakliyeci yetki belgesi Tip 1 (8 saatten kısa
yolculuklar için) için yapmış olduğum müracaata ilişkin, evcil, sığır cinsi hayvanlar, koyun keçi
türü hayvan nakillerine ilişkin çalışma prosedürü aşağıda sunulmuştur.
Gereğini arz ederim. …./...../…….
Nakliyeci
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CANLI HAYVAN NAKLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
1-Canlı hayvan nakil işlemleri 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
‘Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde’ belirtilen esas ve usuller
çerçevesinde yapılacaktır.
2-Canlı hayvan nakil işlemleri, tarafımca hazırlanarak ………………………. İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne sunmuş olduğum ‘Nakil Esnasında Uyulması Gerekenler Klavuzu’
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
3-Canlı hayvan nakil işlemleri, tarafımca hazırlanarak ……………………….. İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne sunmuş olduğum ‘Ekipman ve teçhizat’ ile gerçekleştirilecektir.
4-Canlı hayvan nakil işlemleri, tarafımca hazırlanarak …………………………İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne sunmuş olduğum ‘sürücü ve bakıcı personel’ ile gerçekleştirilecektir.
Ancak taşınacak hayvanın, hayvan sahibinin, bakıcı yeterlilik belgesi olması halinde, kendisinin talebi
İl/İlçe Müdürlüğünün uygun görmesi halinde, hayvan sahibi nakle, bakıcı olarak eşlik edecektir.
5-Nakil sırasında, gerek taşınan canlı hayvanların, gerekse trafikteki diğer araç ve canlıların can
güvenliğine zarar vermeyecek şekilde, gerekli önlemler alınarak başlanıp, nakil işlemi bitene kadar bu
tedbirlerin devamı kontrol edilerek, nakil işlemi sonlandırılacaktır.
6-Nakil öncesi, sırası ve sonrasında 5996 sayılı kanun ve diğer genel kanunlara (Trafik Kanunu, Vergi
Kanunu, vb.) riayet edilecektir.
7-Naklin her hangi bir şekilde yarıda kalması durumunda,
a) Sürücü ya da bakıcının değiştirilmesi,
b) Hayvanların o an yaralanmalarını önlemek için nakil aracının geçici tamiri,
c) Hayvanların tamamını ya da bir bölümünü başka bir nakil aracına aktarma,
ç) Hayvanların refahına uygun olması şartıyla, hayvanların en kestirme güzergâh üzerinden hareket
yerlerine geri gönderilmesi veya hayvanların en kestirme güzergâh üzerinden varış yerlerine varması
için yollarına devam etmelerine müsaade edilmesi,
d) Hayvanların refahı bakımından daha uygun olanı tercih edilmek üzere, en kestirme güzergâh
üzerinden gerçekleştirilmek koşuluyla, hayvanların ayrılış yerlerine geri gönderilmesi veya varış
yerlerine gönderilmesi için nakillerine müsaade edilmesi,
e) Hayvanların nakil aracından indirilmesi ve sorun çözülünceye kadar, masrafları nakliyeci tarafından
karşılanmak üzere, hayvanların uygun yerde tutulması ve bakımlarının uygun şekilde yaptırılması,
gibi sorunu en seri şekilde çözecek uygulamalardan, resmi/yetkili veteriner hekimi bilgilendirmek ve
onayını almak suretiyle, nakil işlemi tamamlanacaktır.
8-Naklin araç arızası nedeniyle tamamlanamaması durumunda, aracın geçici tamiri de söz konusu
olmadığında, ………..…………………………
ait, ………………… Plakalı araçla, resmi/yetkili
veteriner hekimi bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle nakil işlemi tamamlanacaktır.
9-İş bu 9 (dokuz) maddeden ibaret ‘Çalışma Prosedürü’ tarafımca hazırlanmış olup, nakil işlemlerinin
bu çalışma prosedürü çerçevesinde gerçekleştirileceğini beyan ve taahhüt ederim. …/..../……
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