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TÜRKİYE KANARYA VE KAFES KUŞLARI FEDERASYONUNA
HACIKADIN MAH HACIKADIN CAD NO:24 UNKAPANI/FATİH/İSTANBUL

 
İlgi : Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu'nun 17.08.2021 tarihli ve sayılı yazısı.

 
İlgide kayıtlı yazınızda Türkiye Kanaraya ve Kafes Kuşları Federasyonu'nun  1. İntercontinental

Com World Show isimli yarışmaya yurtdışından geçiçi ithalat ile gelecek kuşlara eşlik edecek " Kümes
Hayvanları Dışındaki Diğer Kuşların Türkiye'ye İthalatı için Veteriner sağlık Sertifikası" 'da yer alan
sağlık gerekliliklerinde 7 (yedi)  günlük karantina sürecinin değiştirilmesi yada kaldırılması ile ilgili
talepte bulunulmuştur. 

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmış ve kümes hayvanları dışında kalan kuşların
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
uygulanmaksızın uygun görülebilecektir. 

Ülkemize gösteri ve yarış için gelecek canlı hayvanların geçici ithalatında (kuşlar dahil)  ulusal
mevzuatımızın gerekli kıldığı durumlar hariç olmak üzere karantina uygulanmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.
 

 

 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

Bilgi için:Mustafa
BAŞEKMEKÇİ
Veteriner Hekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 410FD8A5-C6FF-4D17-B092-0A735FFFDD59 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys

                             Your letter that stated in reference , a request has been made to change or cancel the 7 (seven) days of 
         quarantine from the health requirements stated in the "Veterinary Health Certificate for the import of birds other than 
         poultry into Turkey", which will accompany the birds coming with temporary import from abroad for the First 
         Intercontinental COM World Show of the Turkish Canary and Cage Birds Federation. 
                             Since there is no health certificate type published on the website of our General Directorate regarding the 
         temporary importation of birds other than poultry, temporary importation of birds with above-mentioned health certificate 
         model will be deemed appropriate without applying a 7 (seven) days of quarantine period.

Reference  :   17.08.2021 dated and numbered letter of Turkish Canary and Cage Birds Federation.

Subject:Tempopary import of cage birds

NO  :E-10724253-325.11.02.01-2387241

     Ministry of Agriculture and Forestry
General Directorate Of Food And Control

                          Except for the cases required by our national legislation, quarantine is not applied in the temporary importation 
of live animals (including birds) coming to our country for shows and competitions.
                          Respectfully submitted.
                       

 T.C.

         Turkish Canary and Cage Birds Federation
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