
 
 

Türkiye Cumhuriyeti’ne gebe olmayan hayvan 
(Damızlık, Besilik ve Kesimlik Sığır/Koyun/Keçi) ihracatı için ek beyan 

Additional Declaration concerning veterinary certificate for the exportation of non pregnant 
animals (breeding, fattening and slaughtering cattle/sheep/goats) to the Republic of Turkey 

 
 
İmzalayan ben yetkili resmi veteriner, veteriner sertifikası No(1)                                                                                     / 
da belirtilen ihraç edilecek hayvanların 
I, the undersigned official veterinarian certify that the animals to be exported 
listed in certificate No(1)                                                                                                        : 
 
1. toplama merkezlerinde/karantina istasyonlarında bütün bulundukları zaman boyunca, 
Schmallenberg virüsünün (SBV) taşıyıcı vektörlere karşı koruma altında olduğunu / 
are subject to measures, during their entire stay at the collection centre/quarantine station, aimed to 
protect them against insect vectors, which can transmit the the Schmallenberg virus (SBV). 
 
2. Schmallenberg virüsünün (SBV) resmi olarak tespit edilmediği işletmelerden 
orijinlendiklerini / 
originate from holdings from which no case of the Schmallenberg virus (SBV) has been officially 
notified. 
 
3. İhracattan 21 gün önce Seropozitif (Test tarihi:  (2) ) ve PCR-negatif 
bulunmuştur(Test tarihi:                    (2) ) (4), YA DA vektörlere karşı koruyucu önlemler alınmış 
karantina merkezine geldikten 7 gün sonra alınan kan örneklerine PCR testi uygulanmış ve 
sonuçlar negatif bulunmuştur(4) / 
have been found sero-positive (Test date:                    (2) ) and PCR-negative (Test date:                     (2) ) 
21 days before exportation(4) OR were subject to a PCR-test on a blood sample taken seven days after 
coming to the quarantine station taken protective measures against insect vectors and the test results 
were found negative(4). 
 
 
Dünzenlendiği yer / Done at :  
 
Tarih / On : 
 

 

Mühür(3) / Seal(3) : 
 
 
 
 
 

 

Yetkili resmi veterinerin imzası(3) / 
Signature of the competent official veterinarian(3) : 
 
 

 

Matbaa harfleriyle yetkili veterinerin adı ve unvanı / 
Name and position of the official veterinarian in 
blockletters / 

 

 
(1) Bu ek, veteriner sertifikatsının bir parçasıdır ve ayrılmaz şekilde ona ilişitirilmelidir / This attachment is part of the 
veterinary health certificate and must be attached to it in an indivisible manner. 
(2) Ekli listede söz konusu bilgiler yer almalı ve belgeyi düzenleyen resmi veterinerin imzası ve mühürü belgede yer 
almalıdır. Bilgilerin yer aldığı belge ek beyana ayrılmayacak şekilde eklenmelidir / The enclosed list must include these 
data and be signed and officially sealed by the certifying official veterinarian and must be inseparably attached to the 
additional declaration. 
(3) Mühür ve imzanın rengi sertifikanın baskı renginden farklı olmalıdır / The colour of the official seal and the 
signature must be different from the printing colour of the certificate. 
(4) Gerektiğinde siliniz / Delete as necessary. 
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