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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ATÇILIK PANSİYONER YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde 

pansiyoner At barındırma ve tohumlama faaliyetlerinin prensiplerini belirlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde 

kabul edilecek pansiyoner atlar ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

Hukuki dayanak  (D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK) 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge hayvan ıslahı ile ilgili kanunlar, 233 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve TİGEM Ana Statüsü’ ne göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar  (D.T. 26/06/2019 Tarihli ve 416 sayılı YKK)( D.T.17.12.2019 Tarihli ve 686 sayılı YKK) 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, 

b) Daire: TİGEM Atçılık Daire Başkanlığını, 

c) ) Islah: Irk özelliklerini muhafaza ederek, vasıf ve verim düzeyini yükseltmek için 

genetik yapının iyileştirilmesini, 

ç) İhbarı mecburi hastalıklar: İlgili kanun maddesine göre Bakanlıkça tespit edilecek 

hastalıkları, 

d) İşletme: TİGEM’e bağlı at yetiştiriciliği yapılan işletmeyi, 

e) Kızgınlık: Pansiyoner olarak kabul edilmiş kısrakların belli fizyolojik ve psikolojik 

belirtiler göstererek aygır kabul etmesi halini, 

f) Pansiyoner kısrak: Özel yetiştiricilerin sahip olduğu Safkan Arap ve İngiliz Atlarının 

soykütüğü kayıtları, ithalat ve ihracatı yönetmeliğine göre Türk soykütüğüne kayıtlı ve damızlık 

belgesi, olan, döl verim gücüne sahip, tay üretiminde kullanılan atı, 

g) Pansiyoner tay: İşletmelere pansiyoner olarak getirilmiş Safkan Arap kısrakların 

doğurduğu veya üç yaşına kadarki Safkan Arap erkek ve dişi tayları. 

ğ) Sıfat: Kısrağın doğal veya suni olarak tohumlamasını, 

h) Sıkıt: Gebeliğin her hangi bir döneminde gebeliğin son bulmasını, 

ı) Suni tohumlama: Pansiyoner olarak kabul edilmiş kısrakların taze sperma (TS), 

sulandırılmış sperma (SS), dondurulmuş sperma (DS) ile tohumlanmasını,   

i) Tavla: Atların barınaklarını, 

j) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, 

k) Tohumlama mevsimi: 15 Şubat–15 Haziran tarihleri arasında kalan zamanı,  

l) Tohumlama: Kısrakların tabii veya sun’i olarak tohumlanmasını, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 Pansiyoner olarak kabul edilecek atlar D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK, D.T.17.12.2019 Tarihli ve 686 sayılı YKK 

 MADDE 5 - (1) At yetiştiriciliği yapılan işletmelerde ülke ihtiyaçları ve İşletme 

şartlarına uygun olarak pansiyoner kısrak ve tay kabul edilir. Pansiyoner Kısraklar için 

müracaat her yıl 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında işletme müdürlüğüne yapılır. Pansiyoner tay 

olarak sadece işletmelerce satılmış olan taylar ve pansiyoner olarak kabul edilmiş kısraklardan 

doğan taylar kabul edilir. İşletmelerce satılmış olan taylar, işletmelerin ihale tarihinden sonra ve 

barındırma kapasitesine göre pansiyoner tay olarak kabul edilir.   

(2) Pansiyoner kısraktan doğan taylar altı ayını doldurana kadar ücretsiz olarak bakılır. 

Tayın altı aydan sonra işletmede kalması istenir ise ayrıca ücret alınır ve sözleşme yapılarak 

pansiyoner olarak kabul edilebilir. Taylar en fazla 3 yaşına kadar pansiyoner olarak kalabilir 

(3) İşletmelerde pansiyoner olarak kabul edilecek pansiyoner kısrak ve tayların sayısı 

işletmenin tavla kapasitesine göre her yıl Aralık ayı içinde ilgili işletme idaresi tarafından 

belirlenip Genel Müdürlüğe gönderilir.  

 (4) Pansiyoner alınacak at sayısı işletmenin tavla kapasitesine göre her yıl belirlenir. Bir 

at sahibinin en fazla 5 (beş)  baş atı pansiyon olarak kabul edilir. (Pansiyon kapasitesinin altında 

başvuru olduğu hallerde bu sayıyı arttırma yetkisi işletmeye aittir). Kapasitenin üstünde 

müracaat olduğu takdirde, kabul edilecek atlar kura çekmek suretiyle tespit edilir. Bu usulde bir 

at sahibinin en fazla 5 (beş)  atı kuraya tabi tutulur. 

(5) Pansiyoner müracaatlarının sonuçları Şubat ayının 15’ine kadar Genel Müdürlüğe 

bildirilir. 

(6) Daha önce ihalelerden yasaklanma kararı alınmış şahıslar ve TİGEM ile ihtilafa 

düşmüş şahısların atları pansiyoner olarak kabul edilmez. 

Pansiyoner olarak kabul edilecek atlarda aranacak şartlar D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK,(D.T. 

24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK  , D.T.17.12.2019 Tarihli ve 686 sayılı YKK 

MADDE 6 - (1) Pansiyoner olarak kabul edilecek kısrak ve tayların Safkan Arap ve 

İngiliz Atlarının soy kütüğü kayıtları, ithalat ve ihracatı yönetmeliğine göre Türk soy kütüğüne 

kayıtlı olmaları gerekir.  Ayrıca, kısrakların Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve 

Yönetmeliklerine göre istenen hastalıklardan ari olduklarına dair laboratuvar raporları olması, 

damızlık vizelerinin yapılmış olması ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan 

damızlık atlarda aranan sağlık şartlarını taşıması gereklidir. İşletme isterse başka hastalıklar için 

arilik belgesi isteyebilir. Pansiyoner olarak kabul edilecek atlar işletmeye pedigrileri ile birlikte 

alınır. 

(2) Pansiyoner atların kabulünden önce, işletme tarafından hazırlanan sözleşme metni 

doğrultusunda at sahibi ile işletme arasında sözleşme yapılır. Sözleşmesi olmayan at pansiyoner 

olarak kabul edilmez. 

Pansiyoner atların hastalık ve ölümü  D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK, YKK  , D.T.17.12.2019 Tarihli ve 686 sayılı YKK 

MADDE 7 - (1) Pansiyoner olarak kabul edilen pansiyoner kısrak ve tayların 

hastalanmaları durumunda tedavileri işletme Veteriner Hekimleri tarafından yapılır. Tedavide 

kullanılan ilaç, aşı, malzeme ve laboratuvar tahlil ücretleri gibi her türlü masraf pansiyoner 

bedeline ilave edilerek at sahiplerinden tahsil edilir. Pansiyoner kısrak ve tay sahibi, bu tedaviyi 

ve tedavi sonucunu peşinen kabul etmiş sayılır. Pansiyoner kısrak ve tayın herhangi bir nedenle 

ölümü veya sakatlanması durumunda pansiyoner at sahibi herhangi bir hak iddia edemez.  
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 (2) Atlardan ölen ve itlaf edilenler için işletme veteriner hekimlerince ek-5’deki otopsi 

raporu tanzim edilir.  

(3) İtlaf edilmesi gereken atlar at sahibinin yazılı olarak rızası alındıktan sonra itlaf 

edilir. 

Pansiyoner atların ücretleri  (D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK) (D.T. 24/01/2020 Tarihli ve 5 sayılı YKK) 

MADDE 8 – (1) Pansiyoner olarak kabul edilecek kısrak ve tayların ücretleri ve ödeme 

şekli Genel Müdürlükçe her yıl belirlenir. Pansiyoner atlar, işletme muhasebesinden alınan 

borcu yoktur yazısından sonra sahibine teslim edilir. Borcunu ödemeyen at sahiplerine atları 

teslim edilmez ve yasal yollara başvurulur. 
Kısrakların tohumlanması  D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK, YKK  , D.T.17.12.2019 Tarihli ve 686 sayılı YKK (D.T. 24/01/2020 Tarihli ve 5 sayılı YKK) 

MADDE 9 – (1) Pansiyoner olarak kabul edilen kısrakların tohumlama işlemi; at ıslahı 

prensipleri göz önünde bulundurularak öncelikle İşletmenin aygırı ile tohumlanacağı, at 

sahibinin isteği ve işletme müdürlüğünün onayı ile işletme veteriner hekimleri tarafından tabi 

veya suni tohumlama metodu ile yapılır. Tohumlama sezonu 15 Şubat –15 Haziran arasını 

kapsar ve bu tarihler haricinde tohumlama yapılamaz.  

Tayların tescil işlemi    (D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK) 

MADDE 10 – (1) Pansiyoner kısraktan doğan tayın doğumuna müteakip at sahibine 

bilgi verilir. Tay tescili için gerekli işlemler tay sahibi tarafından takip edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teknik Kayıtlar 

Teknik kayıtlar  (D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK) (D.T. 24/01/2020 Tarihli ve 5 sayılı YKK) 

MADDE 11 – (1) Pansiyoner kısrak ve tay kabulünde tutulacak kayıtlar aşağıda 

gösterilmiştir.  

a) Pansiyoner at kabul ve sevk  defteri ( Ek :1) 

b) Kısrak muayene defteri ( Ek: 2 ), 

c) Tay doğum defteri ( Ek: 3), 

ç) Vizite defteri ( Ek: 4 )  

 Doğan pansiyoner tayların doğum defterine kayıt edilmesi  (D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK) 

MADDE 12 – (1) Tay doğumları günü gününe “Tay Doğum Tutanağı” ile şube şefliğine 

bildirilir. Doğan taylar Tay doğum defterine işlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bakım Besleme, Sağlık ve Yetiştirme İşleri 

Bakım-besleme  (D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK) 

MADDE 13 – (1) Pansiyoner atların tayları, doğumlarını müteakip yeteri miktarda 

kolosturum alıp almadıkları takip edilir, zayıf ve anasını ememeyen taylara yardım edilerek 

yeterli miktarda kolostrum almaları sağlanır. Taylar kesif ve kaba yeme zamanında alıştırılır. 

(2) Atların beslenmesinde çayır ve meraların durumuna göre her mevsim için kullanılan 

yem ve yem katkı maddelerini ihtiva eden rasyon cetvelleri aylık, gerektiğinde on beş günlük 

olarak hazırlanır.  

Yetiştirme işleri   

MADDE 14 – (1) Taylar altı aylık iken sütten kesilir ve bağlamaya alıştırılır. 

Pansiyoner atlar tavlalarda barındırılır. İmkânlar ölçüsünde atların açık mekân padoklarında 

yeterince dolaşmaları ve meradan yararlanmaları sağlanır.  
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Sağlık işleri  (D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK) (D.T. 24/01/2020 Tarihli ve 5 sayılı YKK) 

MADDE 15 – (1) Pansiyoner hasta atlara ait ek-4’deki “Vizite Defteri” tutulur. Bu 

deftere, yapılan tedaviler ve sonuçları kayıt edilir. Gerektiğinde vizite defteri at sahibine 

gösterilir. 

(2) Tavlalar sık sık temizlenir ve dezenfekte edilir. Çayır meraların temizlik ve 

dezenfeksiyonu ile yabancı ot mücadelesi yapılır. 

3) Salgın ve paraziter hastalıklara karşı zamanında koruyucu olarak aşı, serum ve 

ilaçlamalar yapılır. Sıfat sezonu öncesi kısraklardan kan serumu alınarak, Antraks, Ruam, 

Durin, Sal. Abortus Equi, EVA, EHV, EİA, Batı Nil Virüsü vb. yönünden serolojik taramaları 

ve Bakanlıkça istenen diğer taramalar yapılır. Yapılan işlemler ilgili deftere kayıt edilir.  

(4) Atlarda mesai saatleri içinde veya haricinde meydana gelecek her türlü hastalık, 

kaza, yaralanma vb. durumlarda acil tedbirlerin alınması ve tedavilerinin yapılması Atçılık 

Şubesi sağlık elemanları tarafından sağlanır. Bu konuda at sahibi bilgilendirilir.  

 (5) Özel tedaviyi gerektiren hallerde, at sahibinin de görüşü alınarak konu ile ilgili 

uzman ve Veteriner Fakülteleri öğretim elemanlarından faydalanılır. Bu tedavilerin masrafları at 

sahibi tarafından karşılanır. 

(6) Kısraklarda oluşabilecek sıkıtlara karşı aşılamalar zamanında yapılır. Adi sıkıtları 

önleme maksadıyla sevk ve idareye, bakım besleme ve hijyenik şartlara dikkat edilir. 

(7) Herhangi bir salgın hastalıktan dolayı atın zarar görmesinden işletme sorumlu 

değildir. 

Hastalık ihbarı  (D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK)  

MADDE 16 – (1) İşletmelerde herhangi bir salgın hastalığın çıkması halinde, ilgili 

Kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere göre gerekli idari ve teknik bütün 

tedbirler alınarak; 

a)İhbarı mecburi hastalıklar, Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlüğüne bildirilir. 

Gerekli görüldüğü hallerde Veteriner Fakülteleri vb. kurum ve kuruluşlardan yardım talep 

edilir.  
b) İhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar Genel Müdürlüğe bildirilir ve en 

yakın ilgili Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Yürürlük ve Yürütme 

 Yürürlükten Kaldırma 
 MADDE 17- (1) Bu Yönergenin uygulamaya girmesi ile Yönetim Kurulunun 

12/12/2006 tarihli ve 250 sayılı kararıyla uygulamaya konulan TİGEM Safkan Arap Atı 

Pansiyonerlik Yönergesi yürürlükten kalkar.  

Yürürlülük 

MADDE 18 -  (1) Bu Yönerge, TİGEM Yönetim Kurulunun 12/01/2011 tarih ve 14 

sayılı kararı ile uygulamaya girer. 

Yürütme  

MADDE 19 -  (1) Bu Yönerge hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür. 

 
D.T. 24/03/2017 Tarihli ve 100 sayılı YKK 

D.T. 26/06/2019 Tarihli ve 416 sayılı YKK 

D.T.17.12.2019 Tarihli ve 686 sayılı YKK 

D.T. 24/01/2020 Tarihli ve 5 sayılı YKK 
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Ek: 1 
 

PANSİYONER AT KABUL VE SEVK DEFTERİ 

 

S.No ATIN ADI IRKI VE ORİJİNİ SAHİBİ 

İŞLETMEYE 

GELİŞ TARİHİ GİDİŞ TARİHİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

                                           

 

 

 

                           KISRAK MUAYENE DEFTERİ                                    Ek: 2 

 

KISRAĞIN 

IRKI, ADI - 

NO 

SON 

DOGURDUĞU   

TARİHİ 

SİKLUS MUAYENESİ 

KARAR 
VERİLEN 

AYGIR 
DÜŞÜNCELER DIŞ OVARIUM OVUL 

TARİHİ 

KONTROL 

NO AYGIR SPEK/ULTRA SAĞ SOL 
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            Ek - 3 

 

TAY DOĞUM DEFTERİ 

 

 

 

TAYIN ADI:                                                            Mikrochip No: 

 

 

 

Anası           :       Anasının Ovulasyon Tarihi : 

 

Babası         :                                                       Tayın Doğum Tarihi                      : 

 

Irkı              : 

 

Cinsi            : 

 

Sahibi          : 

 

BEDEN ÖLÇÜLERİ 

 

         Doğum                   6 Aylık               12 Aylık               24 Aylık     

  

Cidago Yüksekliği: 

 

Göğüs Çevresi      : 

 

İncik Çevresi        : 

 

Ağırlığı                  : 

 

Donu ve Eşgali     : 

 

 

 

 

 

Don ve Eşgal Değişikliği: 

 

 

 

 

 

 

Düşünce ve Notlar: 
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EK-4 

VİZİTE DEFTERİ 

E

k

:

 

4 

S.No: 
Muayene 

Tarihi 
Atın adı  ve 

Numarası 

Semptom veya 

Hastalığı  

Veteriner Hekim 

İsim/Sicil//Paraf 

Tedavi ve  

Uygulamalar 
Sonuç 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.tigem.gov.tr adresinden 764d4340-f1b5-4cba-adef-4610445af8ab kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



 

 

 

 

Ek: 5 
 

TİGEM 

.........................................TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

../../.... 
OTOPSİ  RAPORU 

 
Atın Adı ve Numarası: 

 
Sahibi : 

  

Irkı : 

 

Doğum Tarihi : 

 

Ölüm/ İtlaf Tarihi : 

 

 

I. Klinik Bulgular ve Teşhis: 

 

 

II. Yapılan Tedavi : 

 

 

 

III. Otopsi Bulguları : 

 

 

 

IV. Ölüm- itlaf Sebebi : 

 

 

 

V. Laboratuar Teşhisi : 

 

 

 

 

 
                                                                                Veteriner Hekim 

                                                                               Sicil No 
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Ek: 5 

Uygulanan Tedavi Protokolü   
 

 

 

 

Günler                        Uygulanan İlaç Adı   Verilen Doz  

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

      Veteriner Hekim 

       Sicil No 
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