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………….. TARIM İŞLETMESİNDE BULUNAN SAFKAN ARAP 

AYGIRLARIN TAZE SPERMASI SATIŞINA AİT TİP ŞARTNAME 

 
1- Taraflar 

Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), …………….. Tarım 

İşletmesi Müdürlüğü (İşletme) ve İşletme aygırlarının taze spermasını satın alarak, kısrağını 

tohumlatmak isteyen kişi ise (kısrak sahibi) olarak adlandırılır. 
2- Şartnamenin Konusu 
İşletme Müdürlüğünce, özel safkan Arap kısrakların tohumlanmasında kullanılmak üzere, 

taze aygır spermalarının satışıdır. 
3 – Amaç 
Özel yetiştiricilere ait safkan Arap kısrakların ıslah kurallarına uygun olarak tohumlanması 

ile taze aygır sperması satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
4- Süresi 
Bu şartnamenin süresi her yıl 15 Şubat-15 Haziran tarihleri arasını kapsar. 
5- Ücret 
.....………………isimli aygırın bir sıfat sezonu için taze sperma bedeli 
................................TL’dir. 
6- Özel şartlar 
a- Tohumlamalar 

Suni tohumlama yönetmeliği gereğince Tarım ve Orman Bakanlığınca suni tohumlama 

yapma sertifikası verilmiş kişiler tarafından, taze aygır sperması ile suni tohumlama metodu 

uygulanmak suretiyle yapılacaktır. 

Spermalar, tohumlamayı yapacak olan suni tohumlama sertifikası olan kişilere; muayenesi 

yapılarak İşletmece teslim edilecektir. Teslim esnasında spermaların şartnamede belirtilen kısrakta 

kullanılacağı tutanak altına alınacaktır. 
b- Kısrağın özelliği 
Kısrakların, WAHO ( Word Arabian Horse Organization = Dünya Arap Atı Organizasyonu) 

kaydı bulunması, damızlık belgesi ve yıllık vizesinin olması şarttır. 
c- Kızgınlık takibi 

Kısrakların kızgınlık takibi sorumlu Veteriner Hekimler tarafından yapılacak olup, bu 

elemanlarca tespit edilen kısrakların tohumlama zamanı İşletmeye haber verilerek, sperma talep 

edilecektir. Her kızgınlık siklusu için bir kısrağa en fazla iki defa sperma verilecektir. 
d- Aygır seçimi 
Tohumlanacak kısrakların aygır seçimi; kısrak sahibinin isteği dikkate alınarak, yetiştirme 

ve ıslah metotları esasları dahilinde pedigriler incelenerek, kan yakınlığı ve genetik kombinasyon 

yönünden İşletme tarafından uygun olan aygır tespit edilecektir. 
e- Taze aygır sperma talebi 
Herhangi bir aygıra ait talebin İşletmece belirlenen sayıdan fazla olması halinde kısrakların 

tercih sıralaması kendilerinin ve taylarının performansına göre yapılır. Aynı performansı gösteren 

kısrak sayısı fazla ise tohumlanacak kısrak; İşletme Alım ve Satım komisyonu huzurunda 

çekilecek kura ile belirlenecektir. 
f- Ücretin iadesi 
Aygırlardan sperma alınamadığı durumlarda ( yetersizlik, hastalık, ölüm vb.) kısrak 

sahibinden ikinci bir aygır seçimi istenir veya yatırdığı ücretin iadesi yapılır. 
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g- Taze aygır sperması verilmesi 

Her yıl sıfat sezonu 15 Şubat tarihinde başlar, 15 Haziran tarihinde sona erer. Bu tarihler 

arasında ki dönem dışında hiçbir şekilde taze aygır sperması verilmeyecektir. 

7- Tarafların yükümlükleri 

a- İşletme; Taze aygır spermasını uygun şartlarda üreterek, sağlıklı durumda yetkili kişiye 

tutanakla teslim edecektir. 

b- Kısrak sahibi sperma ücretinin %50’ si peşin, bakiye kısmı ise canlı tay doğumu 

müteakip işletme veznesine veya işletmenin banka hesabına yatırılacak olup, ücret ödenmediği 

takdirde Aşım Sertifikası verilmeyecektir. Kısrak gebe kalmadığı takdirde tohumlama ücreti iade 

edilecektir. 

c- Kısrağın gebelik durumu konusunda aksi bildirim yapılmadığı takdirde, sperma 

verilmesi hizmetinin gerçekleştiği tarihten itibaren 13 ay sonra tay canlı kabul edilerek herhangi 

bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın aşım bedeli kısrak sahibinden tahsil edilir. Aşım bedeli kısrak 

sahibi tarafından ödenmediği takdirde aşım sertifikası verilmeyecektir. 
8- Diğer hükümler 
a- Bu şartnamede doğacak her türlü ihtilafların halline ANKARA Mahkeme ve icra 

Daireleri yetkilidir. 

b- Kısrak sahibinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat kısrak sahibinin kendisine 

yapılmış sayılır. 

c- Bu şartname 8 maddeden ibaret olup kısrak sahibi şartnameyi tüm maddeleri ile aynen 

kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

 

……..Tarım İşletmesi Müdürlüğü                                                             Kısrak Sahibi 

İmza  İmza 


