
Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde Yetiştirilen Ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Bumble Arıları ( Bombus Spp. ) İçin Sağlık Sertifikası 

Health Certificate For Bumble Bees ( Bombus Spp.) Bred Under Environmentally Controlled 
Conditions Within Recognised Establishments And Intended For Consignment To The 

Republic Of Turkey 
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I.1.Gönderenin / Consignor:  
     Adı  /Name: 
     Adresi /Address:  
      
     Posta Kodu / Postal Code: 
     Telefonu  /Tel.No:  

I.2. Sertifika referans Numarası/ 
Certificate Reference Number: 

I.2.a. 

I.3. Merkezi yetkili otorite /Central Competent Authority :  

I.4. Yerel yetkili otorite / Local Competent Authority:        

I.5.Alıcının /Consignee : 
     Adı  /  Name:  
     Adresi / Address:  
     Posta kodu / Postal Code:  
     Telefonu / Tel. No.: 

I.6. 

I.7.Orijin ülkesi 
/Country of origin:  
 

ISO Kodu/ 
ISO code: 

I.8.Orijin bölgesi/ 
Region of origin:  

Kodu 
/Code: 

I.9.Varış ülkesi/  
Country of 
destination :   
TÜRKİYE      

ISO Kodu/ 
ISO code: 
 
TR 

I.10.Varış 
bölgesi/ Region 
of destination :  

Kodu/ 
Code : 

I.11.Orijin yerinin/ Place of origin:  
Onay numarası /Approval number: 
Adı    /  Name:                
Adresi  /Address: 
Onay numarası /Approval number :  
Adı    /  Name                
Adresi /Address:  
Onay numarası /Approval number : 
Adı    /  Name                
Adresi /Address: 

I.12. 

I.13.Yükleme yeri / Place of loading 
       Adresi /  Address:               Onay numarası/Approval number : 
  

I.14.Yola çıkış tarihi:/ Date of departure : 
Yola çıkış saati: /Time of departure : 

 I.15.Ulaşım aracı/Means of transport: 
Uçak/Aeroplane                Gemi/Ship /          Tren vagonu/Train 
Karayolu taşıtı aracı/Road vehicle                                    
Diğer/Other 
Kimliği: / Identification 
Belge referansları: /Documentary references 

I.16   Türkiye’ye giriş noktası/VSKNM: 
Entry point/BIP  in Turkey : 

I.17.  CITES numarası (numaraları)/No(s) of CITES: 
  

 I.18. Malın tanımı  /Description of commodity: 
  

I.19.Mal kodu(HS kodu)/ Commodity code (HS code) : 
  
 I.20.Miktar  /Quantity : 

 I.21. I.22.Paket sayısı/Number of Packages: 
 

 I.23. Konteyner tanımı/Mühür numarası /Identification of container/seal number : I.24  
 

 1.25.  Malların sertifikalandırma amacı:/Commodities certified for : 
            Damızlık /Breeding                          
  

 I.26.  1.27.   Türkiye’ye ithalat veya giriş izni için /For import 
or admission into Turkey 
Kesin ithalat/ Definitive import             

 
 

1.28. Malların kimliği  /Identification of the commodities: 

         Türler(Bilimsel adı) /  Species(Scientific name) :                                     Kimliklendirme sistemi/ Identification system:            

         Kimlik numarası/ Identification number:      



   2 

 

Official veterinarian/Resmi Veteriner:                                                    

Name (in Capital)/ İsim (Büyük harfle):                                                Qualification and Title/Yetki  ve Unvan: 

 

 Date/Tarih:                                                                                                 Signature/ İmza: 

 

 

-İmza ve mühür yazıdan farklı renkte olmalıdır/The signature and stamp must be in a colour different to that 
of the printing. 

 II. Sağlık bilgisi /Health information: 
 

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

II. b 
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1I.1.  Hayvan Sağlığı Beyanı / Animal Health Attestion: 
  Ben aşağıda imzası bulunan ben, aşağıdaki bilgileri onaylarım/I, the undersigned, hereby certify that : 
 
II.1.1 
 

(a) Yukarıda tanımlanan bombus arıları, yetkili otorite tarafından denetlenen ve kontrol edilen tanınmış bir işletmede, 
kontrollü bir çevrede yetiştirilmiş ve barındırılmıştır. 

                The bumble bees (Bombus spp.) referred to above have been bred and kept under a controlled environment within a 
                recognised estabilishment which is supervised and controlled by the competent authority; 

(b) Yukarda tanımlanan işletme, yüklemeden hemen önce denetlenmiştir ve hiçbir bombus arısında ve damızlıklarında 
arıları etkileyen enfestasyon dahil hiçbir klinik bulgu veya hastalık şüphesi görülmemiştir. 
The estabilishment referred to above was inspected immedietly prior dispatch and all bumble bees and breeding stock 
show no clinical signs or suspicion of disease including infestations affecting bees; 

(c) Türkiye Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek tüm kolonilere, tüm bombus arılarının, damızlıklarının ve paketlerinin   
küçük kovan böcekleri (Aethnia tumida) veya onun yumurtaları ve larvaları veya arıları etkileyen diğer 
enfestasyonları özellikle Tropilaelaps spp.,  içermediğinden emin olmak için detaylı muayene yapılmıştır.          
All colonies for export to The Republic of Turkey have undergone detailed examination to ensure that all bumble bees, 
broodstook and packaging do not contain the small hive betle (Aethnia tumida) or its eggs and larvae, or other infestations 
in particular Tropilaelaps spp.,  affecting bees  ; 

(d) Yukarda tanımlanan bombus arısı kolonilerinde Nosema, Varroosis, Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru                 
çürüklüğü ve Akariozis hastalıkları/zararlıları yönünden belirtisi veya şüphesi yoktur ve söz konusu hastalıklar                 
yönünden ari bir işletmeden gelmişlerdir. 
The colonies of the bumble bee referred above have no clinical signs or suspicion of Nosemosis, Varroosis, American     
foulbroud  disease, European foulbrood disease and Acaropisosis, and have come from a free estabilshment for disease in 
question. 

 
1I.1.2. Paket materyali, konteynırlar, eşlik eden ürünler ve yiyecekler yenidir ve hastalıklı arı  veya damızlık petekle teması 
yoktur   ve hastalığa veya arının enfestasyonuna sebep olacak ajanlarla kontaminasyonunu önlemek için bütün önlemler 
alınmıştır. 
the packing material, containers, accompanying products and food are new and have not been in contact with diseased bees or 
brood-combs, and all precautions have been taken to prevent contamination with agents causing diseases or infestations of bees. 
 
Notlar/Notes: 
Kısım I/ Part I: 
Box Reference I.20 : Number of containers of bumble bees(Bombus spp.), each containing a colony of  a maximum of 200 adults/ 
Konteynırdaki Bombus arıların(Bombus spp.) adedi her bir koloni en fazla 200 erişkin arı içermelidir. 
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