Sertifika No...............
Sertifikat No:…………
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VETERĠNER SAĞLIK SERTĠFĠKASI
BAYTARLIQ SERTİFİKATI
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne kanatlı eti ihracatı için
Azǝrbaycan Respublikasına ixrac olunan quş eti üçün
Ġhracatçı ülke:
İxrac eden ölke:
Yetkili Bakanlık:
Selahiyyǝtli Nazirlik:
Sertifikayı düzenleyen kuruluĢ:
Sertifikat verǝn tǝşkilat:
Ġdari-bölgesel birim:
İnzibati ǝrazi bölgüsü:
1.

Ürünlerin tanımı / Mǝhsulun identifikasiyası:

Ürünlerin adı / Mǝhsulun adı
Paket sayısı / Yerin sayı:
Net ağırlık / çǝkisi netto:
Devlet Veterinerlik Servisince onaylanmıĢ tesisin adı (No) ve adresi:
Dövlet baytarlıq xidmeti terefinden geydiyyata alınmış müessisenin nömresi ve ünvanı:
2. Paket türü / Qablaşdırma:
3. Üretim tarihi / İstehsal tarixi:
4. Tanım iĢaretleri / Qeydiyyat nişanı:
5. Kullanma süresi / Yararlıq müddeti:
6. Depolama ve nakliye Ģartları:
Saxlanma ve daşınma şǝrtlǝri:
7. VarıĢ yeri ile ilgili bilgi:
Mǝhsulun tǝyinatı:
Transit ülkeleri / Tranzit ölkǝlǝr:
Sınırın geçildiği nokta / Sǝrhǝd keçid mǝntǝqǝsi:
Alıcının adı ve adresi / Yük alanın adı vǝ ünvanı:
Nakil vasıtası / Nǝqliyyat vasıtǝsı:
(Vagon - kamyon plaka numarası, uçuĢ numarası, geminin adı / (avtonǝqliyyatın, vaqonun, no-si tǝyarǝnin vǝ gǝminin,
reysini göstǝrmǝli)
8. Ürünlerin tüketime uygunluk sertifikası
Mǝhsulun qida üçün yararlılığı haqqında şǝhadǝtnamǝ.
ġunlar onaylanırım ki:
Bununla aşağıda qeyd olunanları tesdiq edirem:
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Sertifika No...............
Sertifikat No:…………
Kanatlı etleri, ihracatçı ülkede yetiĢtirilmiĢ klinik olarak sağlıklı hayvanlardan elde edilmiĢtir ve aĢağıdakiler dahil
enfeksiyöz kanatlı hastalıklarından ari tesis ve idari bölgeden orijinlenmiĢlerdir;
ǝt mǝhsulu quĢların yoluxucu xǝstǝliklǝrinǝ göre sağlam ǝraziye mensub olan teĢǝrrüfattardan, kliniki sağlam
quĢların kǝsimindǝn vǝ emalından alınmıĢdır, o cümleden;
Son 6 ay boyunca tesiste ornithosis (psittacosis), Newcastle hastalığı, influenza, paramixovirus enfeksiyonları,
infeksiyoz laryngotracheitis, infectious encephalomyelitis;
Tǝsǝrrüfatda son 6 ay ǝrzindǝ paromikrovirus infeksiyası, orintoz (psittacos), İnfeksion larinqotaxeyit, ensefalomiyelit,
Nyukasi xǝstǝliyinǝ qrip;
Ġhracatçı ülkenin tüm toprağı son üç yıl süresince African swine fewer hastalığından aridir.
İxrac edǝn ölkǝnin ǝrazisi son 3 il ǝrzindǝ donuzların Afrika taunu xǝstcliyinc görǝ sağlamdır.
Etler, son 12 aydır Ģap hastalığından ari illerden elde edilmiĢtir.
ǝt son 12 ay ǝrzindǝ dabağa göre sağlam inzibati ǝraziden çıxır.
Canlı kanatlı hayvanlar, Devlet Veteriner Servisince ruhsatlı ve sürekli denetim altında olan ihracata yetkili iĢleme
tesislerine gönderilmiĢtir.
Quş Dövlǝt Baytarlıq xidmǝtinin daimǝ nǝzarǝti altında olan kǝsim mǝntǝqǝsine gönderilmişdir.
Ġhracatçı ülkede, kanatlı hayvanlar kesim öncesi veteriner kontrolüne tabi tutuldular ve karkaslar ile iç organları
kesim sonrası veteriner sağlık muayenesine tabi tutulmuĢtur.
Diri quş elǝcǝde cemdǝk, içalat kesim qabağı vǝ kesimdǝn sonra baytarlık sanitariya ekspertizasından keçirilmişdir.
YapılmıĢ olan veteriner sağlık muayenesinde etlerde bulaĢıcı hastalıklarla ilgili herhangi bir değiĢiklik görülmemiĢ ve
tüketime uygun olduğu tespit edilmiĢtir.
Baytarlıq - sanitariya ekspertizasının nǝticǝsinǝ göre, etin terkibindǝ yoluxucu xǝstǝliklere bǝnzǝr hǝç bir dǝyişiklik aşkar
edilmemişdir, ǝt insan qıdası üçün yararlı hesab edilmiştir.
Etlerde pigmentasyon, kan pıhtıları, fiziki yara-bere, ete has olmayan koku ve tad bulunmamaktadır. Depolama
sırasında defrost edilmemiĢ, bir koruyucu madde içermemekte, karkas yüzeyi Salmonella ile bulaĢmamıĢ, derin kas
dokusu ve organlar renklendirici, iyonize edici maddelerle muamele edilmemiĢ ve ultraviyole ıĢınlarına maruz
bırakılmamıĢtır.
Quş ǝtinde tünd piqmentasiyası, qan taxtalanması, mexaniki çirklǝnmǝ, orqanlarının toxumalarında saxlama zamanı
salmonella ile çirklǝnmemiş, ǝzǝlǝlǝr boyayıcı, spesifik iyli ve konservlǝşdirici maddeler aşkar edilmǝmişdir, Ionizasiya ve
ya ultrabǝnövşǝyi şüalara meruz qalmamışdır.
Etlerin elde edildiği kanatlı hayvanlara, yetiĢtirme ve besleme sırasında veya kesimden önce doğal veya sentetik
östrojen hormon veya hormonal maddeler, antibiyotikler, insektisit ve akarisitler, metal ve tuz verilmemiĢtir.
Quşlar kesim qabağı tǝbii sintetik ǝstrogen, hormonal maddelerden antibiotik, istifade edilmǝyen insektoakarisitlǝrdǝn, ağır
metal duzları ilǝ tǝsir olunmamışdırlır.
Etlerin (paket tesisin adının ve numarasının açık olarak belirtildiği) Devlet Veteriner Kontrol damgası vardır.
ǝtin üzerinde (qablaşdırmada) emal müessisǝsinin adı veya nömresi göstǝrilen Dövlet Baytarlıq Nezaretinin möhürü vardır.
Paketleme malzemesi ilk defa kullanılmaktadır ve gerekli sağlık-hijyenik Ģartları karĢılamaktadır.
Qablaşdırma üçün istifadǝ edilen matǝriallar sanitar- gigiyenik tǝlǝblǝrǝ uyğun olmaqla birdǝfǝlik istifade üçün nǝzǝrdǝ
tutulmuşdur.
Etlerin nakliye vasıtaları ülkede onaylı kurallar gereğince dezenfekte edilir ve hazırlanırlar.
Nǝqliyyat vasitasi qǝbul edilmiş baytarlıq qaydalarına uyğun işlǝnmiş ve hazırlanmışdır.
Hazırlanıb

201

tarihinde düzenlenmiĢtir

Resmi Veteriner / Dövlet Baytar Hǝkimi:

(ünvanı, adı/vǝzifesi, soyadı, adı, atasının adı)

Mühür / Möhür

Ġmza /İmza:_______________
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