VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR THE EXPORTATİON OF MONGOOSES FROM APPROVED ZOO IN EU MEMBER STATES TO
A ZOO IN THE REBUPLIC OF TURKEY
AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE ÜLKELERĠNDEKĠ ONAYLI HAYVANAT BAHÇELERĠNDEN TÜRKĠYE’DEKĠ HAYVANAT BAHÇELERĠNE
KUYRUKSÜRENGĠL CĠNSĠ HAYVANLARIN ĠHRACATI ĠÇĠN VETERĠNER SAĞLIK SERTĠFĠKASI
COUNTRY/ÜLKE
1.1 Consignor/Gönderen:
1.2 Certificate reference number/Sertifika
1.2.a
referans numarası :
Name/Adı:
1.3.Central Competent Authority/Merkezi Yetkili Makam:

Address/Adresi:

1.4. Local Competent Authority/Yerel Yetkili Makam:

Part I: Details of dispatched consignement / Bölüm I: Sevk edilen malın parça detayları

Tel.N/ Tel.No:
1.5.Consignee/Alıcı:

1.6.

Name/Adı:
Address/Adresi:
Postal code/Posta kodu:
Tel. No./Tel.No:
1.7.Country of
origin/Orijin ülke:

ISO Code/
ISO
Kodu:

1.8.Region of
origin/Orijin bölge:

1.9.Country of
destination/Varacağı ülke:

ISO Code/
ISO Kodu:

1.11.Place of origin/Orijin Yeri:

1.12.Place of destination/Varış yeri:

Name/Adı:
Address/Adres:

Name/Adı:
Address/Adres:

Approval number:
Onay numarası:

1.13. Place of loading/Yükleme yeri:

1.14. Date of departure/
Çıkış tarihi:

Approval number:
Onay numarası:
1.15. Means of transport/Nakliye aracı:

1.10.Region of
destination/Varacağı
Bölge:

Time of departure/
Çıkış saati:

Address/Adres:

Aeroplane
Uçak

Ship
Gemi

Road vehicle
Karayolu taşıtı

1.16. Entry point in Turkey/Türkiye’ye giriş kapısı:

Railway wagon
Tren vagonu
Other
Diger

1.17. No.(s) of CITES/CITES numarası (numaraları):

Identification/Kimlik:
Documentary references/ Doküman referansları:
1.18.Description of commodity/ Malın tanımı:

1.19. Commodity code (HS code)/Malın kodu (HS kodu):

1.20. Quantity/Miktar:
1.21.

1.22.Number of packages/Paket sayısı:

1.23. Identification of container/seal number / Konteynırın tanımı/mühür
numarası:

1.24.

1.25. Commodities certified for/ Mallar aşağıdaki amaçla tasdik edildi:
Quarantine
Karantina
Approved body
Onaylı kuruluş

Breeding
Damızlık
Registered equidae
Kayıtlı Atgiller

1.26.

Pets
Evcil

Fattening
Besilik

Game restocking
Av Hayvanı stoklandırılması

Relaying
Yatırma

Slaughter
Kasaplık
Other
Diğer

Further Process
Ġleri işleme

1.27. For import or admission into Turkey
Türkiye’ye ithalat veya giriş izni:

1.28. Identification of the commodities/Malların tanımı:
Species (Scientific name)/
Breed/Category/
Identification system/
Tür (Bilimsel adı):
Irk/Kategori
Tanımlama sistemi:

Sex /Cinsiyet:

Circus/exhibition
Sirk/Gösteri

Identification number/
Tanımlayıcı numara:

Quantity/Miktar:

Test/Test:
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II.a. Certificate reference number/ Sertifika
referans numarası:

II.b.

II. Health information /Sağlık Bilgileri:
I, the undersigned, official veterinarian hereby certify that / Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner hekim olarak onaylarım ki,

Part II: Certification / Bölüm II: Belgelendirme

1.The body, institute or centre of origin is approved according to Annex C of Directive 92/65/CE for the purpose of Trading the animals
described above;/ Yukarıda tanımalanan hayvanlar 92/65 no’lu AB Direktifinin EK C’sine göre Onaylı kuruluş, enstitü veya orijin
merkezindeki ticari amaçlı hayvanlardır.

2.The animals described in this certificate have been examined today and found to be healthy and free of clinical signs of infectious disease
including those described in annex a of Directive 92/65/CE, they are not subject to any official restrictions, and have remained in this body,
institute or centre since birth or for………..(months or years)/Bu sertifikada tanımlanan hayvanlar; bugün muayene edildi ve sağlıklı
bulundu ve 92/65 nolu AB direktifinde belirtilen hastalıklar dahil bulaşıcı hastalıkların klinik belirtilerinden ari bulundular; ve resmi
bir kısıtlamaya maruz kalmamışlardır, ve bu kuruluş, enstitü veya merkezde doğduklarından veya …………….(ay ya da yıl) ‘den beri
bulunmaktadırlar.
3. At the time of inspection, the above mentioned animals were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions
of Regulation (EC) 1/2005 and IATA requirements and/or CITES guidelines for transport, where applicable;/ Muayene edildiği zamanda,
yukarıda bahsi geçen hayvanlar 1/2005 sayılı tüzüğe ve IATA şartlarına ve/veya CITES taşıma klavuzuna(gerektiğinde) göre
belirtildiği şekilde, amaçlanan yolculukta taşınmaya uygun bulunmuştur.
4. The above described animals have been vaccinated against rabies./ Yukarıda belirtilen hayvanlar Kuduza karşı aşılanmışlardır.
5. The animals are free from contagious diseases spesific of this species./Hayvanlar, türe özgü bulaşıcı hastalıklardan aridir.

Official veterinarian/Resmi veteriner:
Name (in capital letters)/ Adı (büyük harflerle):

Qualification and title/ Görevi ve unvanı:

Local competent authority/ Yerel yetkili makam:

Date/Tarih:

Signature/Ġmza:

Stamp/Mühür:

-The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate./ Mühür ve imzanın rengi sertifikanın
baskı renginden farklı olmalıdır.
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