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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DONDURULMUŞ AYGIR SPERMASI SATIŞINA AİT TİP ŞARTNAME 

1- Taraflar 

  Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Karacabey Tarım İşletmesi 

Müdürlüğü (İşletme), dondurulmuş aygır sperması ile kısrağını tohumlamak için sperma alan kişi (alıcı-

kısrak sahibi), tohumlamayı yapan kişi (sun’i tohumlama sertifikası olan kişi) olarak ifade edilmiştir. 

2- Şartnamenin Konusu  

  İşletme’de dondurulmuş safkan Arap aygır spermasının satılması. 

3 – Amacı 

Dondurulmuş aygır sperması satışı ile özel yetiştiricilere ait Safkan Arap kısrakların 

tohumlamalarının yapılmasına ilişkin esasları belirlemektir. 

4- Süresi 

Bu şartnamenin süresi her yıl 15 Şubat-15 Haziran tarihleri arasını kapsar. 

5- Ücret  

................................................ isimli Aygırın dondurulmuş 16 adet 0,5 ml’lik payet sperma bedeli 

..............................TL’dir. İlk tohumlamada kısrak gebe kalmadığı durumlarda aynı sıfat sezonu içinde iki 

doz daha verilir. 

6- Özel şartlar 

a- Tohumlama yetkisi ve sperma teslimi 

Tohumlamalar Veteriner Hekimler veya Sun’i tohumlama yönetmeliği gereğince Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından sun’i tohumlama yapma sertifikası verilmiş kişiler tarafından 

dondurulmuş sperma ile uygun sun’i tohumlama metodu uygulanmak suretiyle yapılacaktır. Dondurulmuş 

spermalar, Tohumlamayı yapacak kişilere veya kısrak sahibine; muayene raporu düzenlenerek İşletmece 

teslim edilecektir.  

b- Kısrağın özelliği  
Tohumlanacak kısrakların, WAHO ( Word Arabian Horse Organization = Dünya Arap Atı 

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

c- Aygır seçimi  
Satın alınmak istenen dondurulmuş spermanın üretildiği aygır ile tohumlanacak kısraklar, kısrak 

sahibinin isteği de dikkate alınarak, yetiştirme ve ıslah metotları esasları dahilinde pedigrileri incelenerek, 

don, kalıtsal hastalıklar, kan yakınlığı, genetik kombinasyon vb. yönden uygun olup olmadığı İşletme 

Atçılık Şefliğince incelenip karar verilir. Aksi takdirde sperma satışı yapılmayacak, yapılmış satışlarda 

geçersiz sayılacaktır.  

d- Sperma ücretinin ödenmesi 

Sperma ücreti  peşin olarak tahsil edilir 
e- Ücretin iadesi 

Dondorulmuş sperma satışlarında ücret peşin alınıp para iadesi yapılmayacaktır. 

Dondurulmuş sperma ile tohumlanacak kısrak, kızgınlık göstermez veya herhangi bir nedenle 

tohumlanması yapılamaz ise kısrak sahibinin talebi, İşletmenin onayı ve yeni bir taahhütname yapılmak 

kaydı ile sperma başka bir kısrakta kullandırılabilecektir. Her hangi bir nedenle kullanılamayan sperma iade 

alınmayacak ve bedeli geri ödenmeyecektir.  

f- Sıfat sezonu  
Atlarda sıfat sezonu 15 Şubat tarihinde başlar, 15 Haziran tarihinde sona erer. Bu tarihler dışında 

hiçbir şekilde tohumlama yapılmayacaktır. Spermayı alan kişi bu durumu taahhüt etmiş sayılır. 

7- Tarafların yükümlülükleri 

a- İşletme 

Dondurulmuş aygır spermasını uygun şartlarda üreterek, sağlıklı durumda yetkili kişiye 

tutanakla teslim edecektir. 
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TİGEM bu taahhütnamenin 6. maddesinin (e) bendinde ki kriterlere ve mevcut dondurulmuş 

sperma sayısına göre satış sayısını belirlemekte serbesttir. 

b- Alıcının yükümlülüğü 

Spermaların ..........................................isimli kısrak veya kısraklarda kullanılacağını ve 

taahhütnamenin tüm maddelerini alıcı kabul etmiş sayılır. Sperma, ismi belirtilen kısrak dışında başka bir 

kısrakta kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde doğacak tay/taylar Yüksek Komiserler Kurulu Soy Kütüğü 

Bürosunca soy kütüğüne kayıt edilmeyecek ve pedigri verilmeyecektir. 

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunan alıcıların TİGEM ve Yüksek Komiserler Kurulu Soy 

Kütüğü Bürosunca, bu şartnameyle ilgili tüm işlemleri iptal edilecek alıcı herhangi bir hak iddiasında 

bulunamayacaktır.  

8- Diğer hükümler 

a- Aşağıda şartnamede eki olarak belirtilen evrak ve belgelerin eklenmesi zorunludur. 

b- Bu şartnameden doğacak ihtilafların hallinde Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 

c- Bu şartnameyi 8 maddeden ibaret olup alıcı şartnameyi tüm maddeleri ile kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

 

    Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü                      Alıcı 
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