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TABİİ TOHUMLAMA KULLANILMAK ÜZERE İTHAL EDİLECEK 
DAMIZLIK SIĞIR CİNSİ (MANDA DAHİL) BOĞA TEKNİK VE SAĞLIK 

KRİTERLERİ 

TECHNICAL AND HEALTH CRITERIA FOR THE IMPORTS OF 
BREEDING MALE CATTLE (BUFFALOS INCLUDED) INTENDED FOR 

NATURAL INSEMINATION  

Tabii tohumlama kullanılmak üzere ithal edilecek damızlık boğalar; 
The bulls to be imported for natural insemination purposes shall bear the following features;  
 
1- Sığır cinsi boğalar, etçi ırklardan olacaktır. 
1- Male cattle shall be of meat breeds. 
 
2- Geldiği ülkenin kayıtlı ıslah organizasyonu tarafından onaylı, imzalı ve en az iki 
jenerasyonunu gösterir ve en fazla 6 ay öncesine ait güncel bilgileri içeren pedigrisi olacak, aslı 
seçim sırasında Bakanlık seçim heyetine ibraz edilecektir. 
2-They shall have pedigrees which are approved and signed by the registered breeding 
organization of the country of origin; which include the information of at least two generations 
and the information they cover shall not be dated more than six months before. The original copy 
of the pedigrees shall be submitted to the Ministerial selection committee during animal 
selection.    
  
3- Tabii tohumlama veya döl kontrolünden (progeny testing), genomik değerlendirmeden geçmiş 
aynı ırktan boğaların yavruları olacaktır. 
3- They shall be the offspring of bulls of the same breed, which are subjected to natural 
insemination and progeny testing, and subjected to genomic evaluation.  
 
4- Annelerinin (manda boğalarının) 270 günlük süt verimleri 2000 kg ve üzeri olacaktır. 
4- The 270-day milk yield of dams (of buffalo bulls) shall be 2000 kg and over.  
 
5- Seçim gününde 6 –15 aylık (180-450 gün) yaşta olacaktır. 
5- They shall be 6 to 15 months old (180 to 450 days) on the day of selection.  

 
6- 6 aylık (180 gün) yaştaki asgari canlı ağırlıkları 200 kg olacaktır. 
6- Their minimum live weight at the age of 6 months shall be 200 kg.   
 
7- Genel görünüş, vücut gelişimi, fiziki özellikler ve damızlık nitelikleri yönünden ırkının tüm 
özelliklerini taşıyacaktır.  
7- They shall bear all the characteristics of their breeds in terms of general appearance, body 
development, physical features and breeding qualities.  
 
8- Testis ve penis bölgesinde herhangi bir anomali, hastalık belirtisi siğil, ödem ve yara 
bulunmayacaktır. 
8- There shall be no anomaly, no sign of disease such as papilloma, oedema (fluid retention) and 
lesion in the testicle and penis areas. 
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9- Testisler scrotal keseye inmiş ve birbirine simetrik olacaktır. 
9- The testicles shall be descended into the scrotum and be symmetrical to each other.  
 
10- Ayak ve bacaklarda herhangi bir ortopedik kusur, vücutta papillom olmayacaktır. 
10- There shall be no orthopedic defect in their feet and legs, and there shall be no papilloma in 
their body. 
 
11- Damızlık sığır ithalatına izinli ülkelerden, ülkemize yapılacak damızlık erkek sığır cinsi 
(manda dahil) hayvanların ihracatlarında düzenlenen Veteriner Sağlık Sertifikası ve Ek 
Deklarasyon Belgelerinde belirtilen şartları sağlayacaktır. 
11- They shall comply with the requirements stated in Veterinary Health Certificate and 
Additional Declaration Documents drawn up for the imports of breeding male cattle (buffalos 
included) from countries which are permitted for breeding cattle imports.  
 
12- İthal edilecek hayvanlar; Sığır Cinsi (Manda Dahil) Boğaların Tabii Tohumlama Faaliyetleri 
Hakkında Talimat ve ithal edilecek ülke yetkili otoritesinde düzenlenen Veteriner Sağlık 
Sertifikasında belirlenen şartları taşıyacaktır. 
12- They shall comply with the requirements stated in the Mandate on Natural Insemination 
Activities for Male Cattle (buffalos included) and in Veterinary Health Certificate drawn up by 
the competent authority of the exporter country.  
  
 
 


