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KARACABEY VE SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

SAFKAN ARAP TAYLARIN  

PANSİYONER OLARAK KABULÜ TİP SÖZLEŞMESİ 

 

1- Taraflar 

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

Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İşletme)  ve İşletmeye TİGEM’den satın aldığı tayı pansiyoner olarak 

bırakan kişi ise (tay sahibi) olarak adlandırılır. 

2- Sözleşmenin Konusu  

TİGEM’den satılan safkan Arap tayların İşletmeye pansiyoner olarak kabulüdür. 

3- Amaç 

TİGEM’e bağlı İşletmeye pansiyoner olarak kabul edilecek safkan Arap tayların; bakım, 

besleme ve barındırma faaliyetlerinin esaslarını belirlemektir. 

4- Süresi 

  Bu sözleşme, tayların üç yaşına girmesi ile biter. 

5- Ücreti  

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

………………TL’dir.  

Pansiyoner ücretini yeniden düzenleme hakkı TİGEM’e aittir.   

6- Özel şartlar 

 a- Pansiyoner olarak kabul edilecek taylar 

 Pansiyoner tay olarak sadece; TİGEM İşletmelerince satılmış olan taylar ve pansiyoner 

olarak kabul edilmiş kısraklardan doğan taylar kabul edilir. Pansiyonerlik süresi tayların üç yaşına 

girmesi ile biter. Tay kabulleri İşletmenin barındırma kapasitesine göre yapılır. TİGEM pansiyoner 

tay sayısını belirlemekte serbesttir. 

b- Pansiyoner tayların hastalık ve ölümü 

Pansiyoner olarak kabul edilen tayların hastalanmaları durumunda tay sahibine haber 

verilir. Tedavileri İşletme tarafından yaptırılır. Tedavide kullanılan ilaç, aşı, malzeme ve laboratuar 

tahlil ücretleri v.s tay sahiplerinden tahsil edilir.  Tay sahibi, bu tedaviyi ve tedavi sonucunu 

peşinen kabul etmiş sayılır.  

Pansiyoner tayın her hangi bir nedenle ölümü veya sakatlanması durumunda tay sahibi her 

hangi bir hak iddia edemez.  

Taylardan ölen ve itlaf edilenler için İşletme tarafından otopsi raporu tanzim ettirilir.  

c- Ücretin ödenmesi 

  Pansiyoner taylar İşletmeye bırakıldığında teminat olarak 14 aylık pansiyonerlik ücreti 

kadar nakit veya süresiz banka teminat mektubu, sözleşme yapılmadan önce verilecektir.  

Tayların teslim tarihinden itibaren aylık pansiyoner ücreti her ayın ilk beş günü içerisinde 

İşletme veznesine veya banka hesabına yatırılır. 

 d- 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 tay sahibine 
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bildirilir. Tayını bir hafta içerisinde alması istenir. Eğer tay sahibi atını almaz ise İşletme tayı 

satmaya veya itlaf etmeye yetkilidir. 

e- Tayların teslimi  

Pansiyoner taylar, İşletme muhasebesinden alınan borcu yoktur yazısından sonra sahibine 

teslim edilir. Sahibi tarafından teslim alınmayan taylar, tüm masraflar tay sahibinin teminatından 

kesilerek sahibinin adresine gönderilir. 

7- Tarafların yükümlükleri 

a- İşletme  

İşletmeye pansiyoner olarak bırakılan tayların; bakım, besleme, sağlık işlerini ilgili  

Kanunu”nun vermiş olduğu yükümlülükleri yerine getirecektir. Taylara, İşletme tayları ile beraber 

veya ayrı bir tavlada bakılacaktır. 

b-Pansiyoner tay 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. 

b- Pansiyoner tay sahibinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat tay sahibinin 

kendisine yapılmış sayılır. 

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

kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

…………. Tarım İşletmesi  Müdürlüğü                                Pansiyoner At Sahibi 

                       İmza                                                                           İmza  

                        

 

 

 

 

 

 


