CERTIFICATE NO/ SERTIFIKA NUMARASII:

POULTRY BY-PRODUCT MEAL EXPORTED TO TURKEY/
Türkiye’ ye İhraç Edilen Kanatlı Yan Ürünü Unu
This office has on file a notarized affidavit from _____________________________
(name of manufacturing plant) verifying the following statements: The product
described below/ Ofisimiz _____________________________ ( üretici fabrikanın
adı) tarafından verilen ve aşağıdaki ifadeleri doğrulayan noter tasdikli yeminli beyana
sahiptir:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Includes only animal by-products that are: (A) produced from poultry that passed ante-mortem inspection for
human consumption and (B) fit for animal consumption./ Ürün sadece şu özellikleri olan hayvansal yan
ürünleri ihtiva eder: (A) İnsan tüketimi için üretilen ve ölmeden önce denetlenen kanatlı hayvanlardan
üretilen yan ürünler ve (B) hayvansal tüketime uygun olan hayvansal yan ürünler.
Originates and is free for sale in the United States. / A.B.D. menşeilidir ve A.B.D.’ de serbestçe satışı yapılır.
Was manufactured under sanitary conditions, including precautions to prevent contamination of the product
with pathogens following processing./ Üretimden sonra patojenlerle kontaminasyonu önlemenin de dahil
olduğu tedbirlerle sıhhi koşullarda üretilmiştir.
Does not contain ruminant-origin ingredients./ Ruminant orijinli madde ihtiva etmez.
Was subjected to a heat treatment during manufacturing for an adequate period of time to at least a minimum
of 70 degrees Celsius which ensures the inactivation of the avian influenza virus./ Üretimi esnasında Avian
Influenza virüsünün inaktivasyonu için en az 70 ℃ olmak kaydıyla yeterli sürede ısıl işleme tabi tutulmuştur.
Was analyzed by a random sampling of at least five samples from each processed batch and complies with
the following standards / İşlenen her partiden en az beş örnek olmak kaydıyla rastlantısal örneklerin analizi
yapılmıştır ve bunlar aşağıdaki standartlara uygundur:

Salmonella: absence in 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 and Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 gram
where
n=number of samples to be tested,
m=threshold value for the number of bacteria; the result is considered satisfactory if the number of bacteria in all
samples does not exceed m;
M=maximum number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number of bacteria in one or more
samples is M or more; and
c=number of samples the bacteria count of which may be between m and M, the sample still being considered
acceptable if the bacteria count of the other samples is m or less./
Salmonella
: 25 gr’lık örnekte hiç yok
: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae : 1 gr’lık örnekte en çok 300 : n = 5, c = 2, m = 10, M = 300
n = Test edilen örnek sayısı.
m = Bakteri sayısında eşik değer; eğer bütün örneklerde bakteri sayısı bu değeri aşmaz ise sonuç olumlu
değerlendirilir.
M = Bakteri sayısı için en yüksek değer; eğer bakteri sayısı bir ya da fazla örnekte "M" ya da daha fazla miktarda
ise sonuç olumsuz olarak değerlendirilir; ve
c = Bakteri sayısının "m" veya "M" arasında olabileceği örnek sayısı, diğer örneklerde bakteri sayısı "m" veya
bunun altında ise sonuç yine kabul edilebilir sayılır.

____________________
Date /Tarih

Official Seal/
Resmi Mühür

_________________________________________
Signature / İmza
_________________________________________
Printed name and title of the signatory/
Yazılı İsmi ve İmzalayan Yetkilinin Unvanı
_____________________________
VS Office issuing certificate/
Sertifikayı Çıkaran Veterinerlik Servisi Ofisi

I.

NAME AND ADDRESS OF EXPORTER/ İhracatçının Adı ve Adresi:

II.

NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE/ Alıcının Adı ve Adresi:

III.

PRODUCT (name, quantity, unit of measure, and lot number)/ Urun ( adı, miktarı, ölçüm
birimi ve lot numarası) :

IV.

IDENTIFICATION/ Tespit:

V.

CONVEYANCE/ Taşıma:

