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KARACABEY VE SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 SAFKAN ARAP KISRAKLARIN  

PANSİYONER OLARAK KABULÜ TİP SÖZLEŞMESİ 

 

1- Taraflar 

  Bu sözleşmede; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Karacabey ve Sultansuyu 

Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İşletme)  ve İşletmeye kısrağını pansiyoner olarak bırakan kişi ise 

(kısrak sahibi) olarak adlandırılır. 

2- Sözleşmenin Konusu  

İşletmeye safkan Arap kısrakların pansiyoner olarak kabulüdür. 

3- Amaç 

İşletmeye pansiyoner olarak kabul edilecek safkan Arap kısrakların; bakım, besleme, 

barındırma ve tohumlama faaliyetlerinin esaslarını belirlemektir. 

4- Süresi 

Bu sözleşmenin süresi bir yıldır. 

5- Ücreti  

 Pansiyoner olarak kabul edilecek Kısrakların Pansiyoner ücreti bir ay için KDV dahil  

………….. TL’dir. Ayrıca tohumlama için getirilen her bir kısraktan aşım ve gebelik muayenesi 

adı altında KDV dahil ………….TL bedel alınacaktır.  

 Pansiyoner ve tohumlama ücretlerini yeniden düzenleme hakkı TİGEM’e aittir.  

 ............................... isimli Aygırın tohumlama bedeli .................. TL’dir. 

  

6- Özel şartlar 

a- Kısrağın özelliği  
Kısrakların, WAHO ( World Arabian Horse Organization = Dünya Arap Atı 

Organizasyonu)  kaydı bulunması, damızlık belgesi ve yıllık vizesinin olması şarttır.  

b- Aygır seçimi ve tohumlama 

Pansiyoner olarak kabul edilecek kısrakların hangi aygır ile tohumlanacağı; öncelikle at 

ıslahı prensipleri göz önünde bulundurularak kısrak sahibinin isteği ve İşletmenin onayı ile tespit 

edilir. Tohumlama sezonu 15 Şubat –15 Haziran arasında olup bu dönem haricinde tohumlama 

yapılmaz. 

Kısrakların tohumlanması; İşletme veteriner hekimleri tarafından muayeneleri yapılarak 

tohumlama zamanı geldiğinde, o anda aygırın aşım programına ve stoktaki sperma durumu dikkate 

alınarak, tabi’i aşım veya sun’i tohumlama (taze, sulandırılmış veya dondurulmuş sperma)  metodu 

ile yapılır. Bu konuda karar verme yetkisi İşletmeye aittir. 

Tohumlama sezonu içerisinde önceden belirlenen aygırdan sperma alınamadığı durumlarda 

(yetersizlik, hastalık, ölüm v.b.) kısrak sahibi ile birlikte ikinci bir aygır seçimi  

yapılır veya aygır seçimi yapılamadığı takdirde yatırdığı tohumlama bedeli iade edilir. 

Kısrakların tohumlama sezonu sonunda gebelik kontrolleri yapılır, sonuç kısrak sahibine 

yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden sonra kısrakta oluşabilecek olan embiryonik ölüm, 

abort, ölü doğum v.s durumlarında İşletme sorumlu tutulamaz.  



T.C.  

      TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Atçılık Daire Başkanlığı 
 

Karanfil Sokak No: 62    Bakanlıklar ANKARA                                                           Ayrıntılı Bilgi İçin İr tibat:  Şb. Md .H.ETEM 

Telefon: (0 312) 419 53 92   Faks: (0 312) 417 78 47 

e-mail: mavci@tigem.gov.tr Elektronik Ağ: www.tigem.gov.tr 

 

Tüm kontroller ile kısrak, tohumlama sezonunda gebe bırakılmaya çalışılır. Ancak kısrağın 

üreme organlarında ki bir problemden dolayı sıfat sezonunda tohumlama yapılamaz ise tohumlama 

bedeli iade edilir. Bu durumda kısrak sahibi herhangi bir hak iddia edemez 

 

c- Pansiyoner kısrakların hastalık ve ölümü 

Kısrağın hastalık, sakatlık veya ölümü halinde kısrak sahibi bilgilendirilir. 

Pansiyoner olarak kabul edilen kısrakların hastalanmaları durumunda, tedavileri İşletme 

tarafından yaptırılır. Tedavide kullanılan ilaç, aşı, malzeme ve laboratuar tahlil v.s ücretleri kısrak 

sahiplerinden tahsil edilir.  Kısrak sahibi, bu tedaviyi ve tedavi sonucunu peşinen kabul etmiş 

sayılır. 

 Pansiyoner kısrağın her hangi bir nedenle ölümü veya sakatlanması durumunda kısrak 

sahibi her hangi bir hak iddia edemez.  

Atlardan ölen ve itlaf edilenler için İşletme veteriner hekimlerince otopsi raporu tanzim 

edilir.  

d- Ücretin ödenmesi; her at için aylık pansiyonerlik ücretinin 15 katı tutarında kesin 

teminat mektubu at sahibi tarafından işletmeye verilir. At sahibi tarafından aylık ücretlerin 

ödenmemesi halinde teminat mektupları nakte çevrilerek, pansiyonerlik ücreti bu teminattan 

mahsup edilir. 

 Kısrak sahibi, kısrağını en fazla 4 ay süre içerisinde tohumlatıp götürme talebine yazılı 

olarak bulunduğu taktirde; kısrağın işletmede kalacağı sürenin ücreti peşin alınır. Ayrıca banka 

teminat mektubu istenmez. 

 e- Sözleşmenin feshi 

Aylık pansiyoner ücreti, tedavi ve diğer ücretlerin 30 gün içinde yatırılmaması durumunda 

sözleşme fesih edilerek teminat mektubu nakde çevrilir. İşletmenin alacakları tahsil edilir. 

İşletmenin alacağı kalır ise kanuni yollara başvurulur. Sözleşmenin feshi durumu kısrak sahibine 

bildirilir. Kısrağını bir hafta içerisinde alması istenir. Eğer kısrak sahibi atını almaz ise İşletme atı 

satmaya veya itlaf etmeye yetkilidir.  

Pansiyoner kısraklar, İşletme muhasebesinden alınan borcu yoktur yazısından sonra 

sahibine teslim edilir. Sahibi tarafından teslim alınmayan kısraklar, tüm masraflar kısrak sahibinin 

teminatından kesilerek sahibinin adresine gönderilir. 

 

 f- Kısrakların doğurduğu taylar 

 Pansiyoner kısraklardan doğan taylar, 6 ay süt tayı kabul edildiğinden bu taylardan 

pansiyoner ücreti alınmayacaktır. Tayın 6 aydan sonra pansiyoner olarak kalması istendiği takdirde 

tay pansiyoner sözleşmesi yapılacaktır. 

 

7- Tarafların yükümlükleri 

a- İşletme  

İşletme pansiyoner olarak bırakılan kısrakların; bakım, besleme, tohumlama, sağlık, işlerini 

ilgili Kanunu”nun vermiş olduğu yükümlülükleri yerine getirecektir.  

b-Pansiyoner kısrak sahibi 

Bu sözleşmede geçen hükümlerin tamamını kabul eder.  

 

8- Diğer hükümler 

a- Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların halline ANKARA Mahkeme ve icra 

Daireleri yetkilidir. 
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b- Kısrak sahibinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat kısrak sahibinin kendisine 

yapılmış sayılır. 

c- Bu sözleşme 8 maddeden ibaret olup, kısrak sahibi sözleşmeyi tüm maddeleri ile aynen 

kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………Tarım İşletmesi Müdürlüğü                                Pansiyoner At Sahibi 

                       İmza                                                                           İmza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


