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……………  TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                               

SAFKAN ARAP AYGIRLARIN PANSİYONER OLARAK KABULÜ TİP SÖZLEŞMESİ 

 

1- Taraflar 

 

  Bu sözleşmede; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), …………….. Tarım İşletmesi 

Müdürlüğü (İşletme)  ve İşletmeye aygırını pansiyoner olarak bırakan kişi ise (Aygır sahibi) olarak 

adlandırılır. 

 

2- Sözleşmenin Konusu  

 

İşletmede en az 20 kısrağı pansiyoner olarak kalan at sahiplerinin kısraklarının kendi 

Aygırıyla tohumlanması amacı ile …….baş  ………isimli  safkan Arap aygırların pansiyoner olarak 

kabulüdür. 

 

3- Amaç 

 

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

barındırma ve tohumlama faaliyetlerinin esaslarını belirlemektir. 

 

4- Süresi 

a) Bu sözleşmenin süresi 6 aydır. 

b) Süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. 

5- Ücreti  

Pansiyoner olarak kabul edilecek aygırların Pansiyoner ücreti ……… yılı için KDV dahil       

……….TL/Ay’dır.  

Pansiyon olarak gelen aygırlardan tohumlanan her kısrak için ……… yılı için KDV dahil 

………. TL muayene ve tohumlama bedeli alınır.  

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

 

6- Özel şartlar 

 

a- Aygırın özelliği  
1)Aygırların, WAHO ( World Arabian Horse Organization = Dünya Arap Atı Organizasyonu)  

kaydı bulunmalıdır.  

2) Anası ve babası devlet harası yetiştirmesi olup, 1983 ve sonrası doğumlu olan özel 

yetiştirme atlar ve bunların soylarından gelen atlar ile bu atların devlet harası yetiştirmesi veya devlet 

tarafından ithal edilen veya devlet tarafından satın alınan aygırlar ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar 

ve bunların soyundan gelen aygırlar olmalıdır. 

3) Aygırların damızlık belgesi ve yıllık vizesi olmalıdır. 

            4) Pansiyoner aygırların sezon öncesi spermatolojik muayeneleri at sahibi tarafından 

yaptırılarak sonuçları işletmeye teslim edilir. 

 

b- Aygır seçimi ve tohumlama 

Pansiyoner olarak kabul edilecek Aygırların hangi kısrak ile tohumlanacağı; öncelikle at ıslahı 

prensipleri göz önünde bulundurularak Aygır sahibinin isteği ve İşletmenin onayı ile tespit edilir. 
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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 programı dikkate alınarak, tabi aşım veya sun’i 

tohumlama (taze, sulandırılmış)  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 

 

c- Pansiyoner aygırların hastalık ve ölümü 

Aygırın hastalık, sakatlık veya ölümü halinde Aygır sahibi bilgilendirilir. 

Pansiyoner olarak kabul edilen aygırların hastalanmaları durumunda, tedavileri İşletme tarafından 

yaptırılır. Tedavide kullanılan ilaç, aşı, malzeme ve laboratuar tahlil vs. ücretleri aygır sahiplerinden 

tahsil edilir. Aygır sahibi, bu tedaviyi ve tedavi sonucunu peşinen kabul etmiş sayılır. 

 Pansiyoner aygırın herhangi bir nedenle ölümü veya sakatlanması durumunda aygır sahibi 

herhangi bir hak iddia edemez.  

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

  

d- Ücretin ödenmesi 

1) Her aygır için aylık Pansiyonerlik ücretinin 6 katı tutarında nakit meblağ veya kesin 

teminat mektubu at sahibi tarafından işletmeye verilir. 

2) At sahibi tarafından aylık ücretlerin ödenmemesi halinde teminat mektupları nakde 

çevrilerek, pansiyonerlik ücreti bu teminattan mahsup edilir. 

 3) Aygır sahibinin, aygırını en fazla 1 ay süre içerisinde yazılı olarak götürme talebinde 

bulunduğu takdirde; aygırın 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 aygır sahibine bildirilir. 

Aygırını bir hafta içerisinde alması istenir. Eğer aygır sahibi atını almaz ise İşletme hukuki yollara 

başvurur. İşletme alacaklarını yasal faiziyle tahsil eder. 

Pansiyoner aygırlar, İşletme muhasebesinden alınan borcu yoktur yazısından sonra teslim 

edilir. Sahibi tarafından teslim alınmayan aygırlar, tüm masraflar Aygır sahibinin teminatından 

kesilerek sahibinin adresine gönderilir. 

 

f- Uygulama Esasları: 

Sözleşmenin uygulanmasında “TİGEM Atçılık Pansiyoner Yönergesi” hükümleri geçerlidir. 

 

7- Tarafların yükümlükleri 

 

a- İşletme  

İşletme pansiyoner olarak bırakılan aygırların; bakım, besleme, tohumlama ve sağlık işleri ile 

ilgili Kanunun vermiş olduğu yükümlülükleri yerine getirecektir.  
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b-Pansiyoner aygır sahibi 

Bu sözleşmede geçen hükümlerin tamamını kabul eder.  

 

8- Teslim Tesellüm: 

İşletme ve aygır sahibi;  yapılan sözleşmeyi imzaladıktan sonra teslim tesellüm tutanağı ile 

teslim alınır ve sözleşme bitiminde ise aynı şekilde teslim edilir. 

 

9- Diğer hükümler 

 

a- Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde ANKARA Mahkeme ve İcra 

Daireleri yetkilidir. 

b- Aygır sahibinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat aygır sahibinin kendisine 

yapılmış sayılır. 

c- Bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, Aygır sahibi sözleşmeyi tüm maddeleri ile aynen 

kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

 

            …………. Tarım İşletmesi Müdürlüğü                                       Pansiyoner Aygır Sahibi 

                                    İmza                                                                                  İmza  

                                    Tarih                                                                                  Tarih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


