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Com World Show isimli yarışmaya yurtdışından geçiçi ithalat ile gelecek kuşlara eşlik edecek
Kümes
poultry into Turkey", which will accompany the birds coming with temporary import from abroad for the First
Hayvanları
Dışındaki Diğer Kuşların Türkiye'ye İthalatı için Veteriner sağlık Sertifikası" 'da yer alan
Intercontinental COM World Show of the Turkish Canary and Cage Birds Federation.
sağlık gerekliliklerinde
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değiştirilmesi
yada kaldırılması
ile ilgilithe
Since there is no
health certificate
type published
on the website
of our General
Directorate regarding
temporary
importation of birds other than poultry, temporary importation of birds with above-mentioned health certificate
talepte
bulunulmuştur.
model will
be deemed
appropriateinternet
withoutsitesinde
applying ayayımlanmış
7 (seven) daysveofkümes
quarantine
period. dışında kalan kuşların
Genel
Müdürlüğümüz
hayvanları

geçici ithalatına ilişkin üzerinde anlaşılmaya varılmış bir sağlık sertifikası modeli olmadığından yukarıda
adı geçen sağlık sertifikası modeli ile kuşların geçici ithalatı 7 (yedi) günlük karantina süreci
Except for the cases required by our national legislation, quarantine is not applied in the temporary importation
uygulanmaksızın
uygun
of live
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