
SATIN ALINACAK 
DAMIZLIK GEBE DÜVE/MANDA VE DAMIZLIK BOŞ DİŞİ SIĞIR/MANDALARIN 

TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ 

1) Satın alınacak damızlık düve/mandalar Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’e 
kayıtlı ve yurt içinden temin edilecektir. 
2) Damızlık gebe düveler; doğum tarihi, tohumlama tarihi ve ana-baba bilgilerini içeren 
tanımlama belgesine/sertifikasına/pasaportuna sahip olacaktır. 
3) Bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak küpesi/mikroçip) 
bulunacaktır. 
4) Damızlık düveler; aynı ırka ait anne ve babanın kızlarından olup, melez olmayacaktır. 
5) Gebe düveler; aynı ırktan suni tohumlama yoluyla ya da Bakanlıkça izin verilen 
boğalardan tabii tohumlama ile gebe bırakılmış olmalıdır. 
6) Genel görünüş ve vücut gelişimi gibi fiziksel özellikler yönünden ırk özelliklerini 
taşıyacaktır. 
7) Ayak, göz, meme, deri, kulak vb. bölgelerinde hiçbir kusur bulunmayacaktır. (papillom, 
tricophit, fazla meme başı, tek boynuz ve kulak, enfeksiyöz keratokonjektivitis vd.) 

8) Satın alınacak damızlık gebe düveler; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi)  13-25 aylık 
(390-750 gün) yaş aralığında tohumlanmış ve en az 3 aylık (90 gün) gebe olacaktır. 3 aylık 
gebe düvenin asgari canlı ağırlığı 450 kg (Jersey ırkında 360 kg) olacaktır. Satın alınacak 
düvelerin tesliminde gebelik süresini belirten suni tohumlama belgesi/veteriner hekim raporu 
ibraz edilecektir.  

9) Satın alınacak damızlık gebe mandalar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi)  20-40 aylık 
(600-1200 gün) yaş aralığında tohumlanmış ve en az 3 aylık (90 gün) gebe olacaktır. 3 aylık 
gebe mandanın asgari canlı ağırlığı 450 kg, satın alınacak mandaların tesliminde gebelik 
süresini belirten suni tohumlama belgesi/veteriner hekim raporu ibraz edilecektir. 
10) Satın alınacak damızlık boş dişi sığırlar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi)  en az 8-
15 aylık (240-450 gün) yaşta olacaktır. 8 aylık dişi sığırın asgari canlı ağırlığı 230 kg ( Jersey 
ırkında 200 kg) olacaktır. 

11) Satın alınacak damızlık boş dişi mandalar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi)  en az 
12-24 aylık (365-730 gün) yaşta olacaktır. 12 aylık dişi mandanın asgari canlı ağırlığı 230 kg 
olacaktır. 
12) Satın Alınacak damızlık hayvanlar aşağıda belirtilen aynı ırktan sadece boş dişi veya gebe 
olmalıdır: 
a- Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue 
b- Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh),Brown Swiss, Mondbeliard 
c- Sütçü ırklar;  Holstein, Jersey,  
d- Manda 
13) Damızlık düvelerde/mandalarda brucella hastalığı için Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince 
alınan numunelerin, Bakanlığa bağlı laboratuvarlarca yapılan test sonuçları ve tüberküloz 
yönünden Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince yapılan tüberkülin testleri negatif olmalıdır. 
(Hastalıktan ari işletmeler hariç testler son 6 (altı) ay içinde yapılmış olmalıdır.)  
14) Düvelerin/mandaların temin edileceği yerler; Düveler, düve/manda yetiştirici 
merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, TİGEM’den, damızlık sığır yetiştirici birlikleri, 
damızlık manda yetiştirici birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve iştiraklerinden 
temin edilmelidir. 


