TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ PERSONELİ TARAFINDAN TESİS DIŞINDA
YAPILACAK SUNİ TOHUMLAMA HİZMETİ TALİMATNAMESİ

1- Taraflar
Bu talimatnamede Türkiye Jokey Kulübü (TJK), taze/soğutulmuş aygır sperması ile kısrağını
TJK tesisleri dışında suni yolla tohumlatmak isteyen kişi/tüzel kişi veya noterce
yetkilendirilmiş kişiler (kısrak sahibi) olarak anılacaktır.
2- Talimatnamenin Konusu
Safkan Arap kısraklarına TJK Hara/Aşım İstasyonu veteriner hekimlerince TJK tesisleri
dışında TJK tarafından ilan edilen aşım sezonunda suni tohumlama hizmetinin verilmesidir.
3 - Amaç
Özel yetiştiricilere ait safkan Arap kısrakların ıslah kurallarına uygun olarak suni tohumlama
yöntemi ile tohumlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
4- Ücret
…………………. isimli Safkan Arap aygırın sperması ile ……………… isimli kısrağın tesis
dışında suni tohumlama yolu ile tohumlanması Gezici Veteriner Servis Aracı ile yerinde
gerçekleştirilecek, “tesis dışında taze sperma ile tohumlama” ve Gezici Veteriner Servis Aracı
hizmet bedeli tahakkuk edilecektir. Söz konusu hizmet kalemine, TJK dışındaki veteriner
hekim veya kuruluşlar tarafından hazırlanan taze, soğutulmuş ve dondurulmuş sperma ile TJK
Veteriner Hekimleri tarafından yapılacak tohumlamalar dahildir.
5- Özel şartlar
a- Tohumlamalar
i. Suni tohumlama, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca suni tohumlama yapma sertifikası
verilmiş hekimler tarafından yapılacaktır.
ii. Spermaların, tohumlamanın gerçekleştirileceği tesise sağlıklı ve kullanılabilir şekilde
ulaştırılmasından kısrak sahibi sorumludur.
iii. Teslimat esnasında talimatnamede belirtilen spermaların ilgili aygıra ait olduğu ve
belirtilen kısrakta kullanılacağı tutanak altına alınacaktır.
b- Spermanın özelliği
Verilecek spermanın bulaşıcı hastalıklardan, her türlü morfolojik, patolojik, genetik
olumsuzluklardan ari olduğu, kısrak sahibinin sorumluluğundadır.
c- Kızgınlık takibi
Suni Tohumlama yapılacak kısrağın damızlık vizelerinin yapılması at sahibinin
sorumluluğundadır. Kısrakların kızgınlık takibi tohumlamayı yapacak TJK personeli tarafından
takip edilmemiş ise, TJK personelinin tohumlama anında yapacağı muayenenin esas olacağını,
kısrak sahibi aksi iddiada olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
d- Çiftlik durumu
i. Tohumlanacak kısrağın zaptı raptından ve çiftlikte uygun travay bulundurulmasından
kısrak sahibi sorumludur. Travay bulundurulmaması durumunda doğabilecek her türlü
zarar ve ziyandan kısrak sahibi sorumludur.
ii. Hekim, can ve mal güvenliğinin sağlanamadığına kanaat getirmesi durumunda,
tohumlama işleminin uygun şartları sağlayan başka bir tesiste gerçekleştirme talebinde
bulunabilir. Kısrak sahibi talebin yerine getirilmesinden sorumludur. Yerine
getirilmediği takdirde hekim tohumlamadan imtina etme hakkına haizdir.
iii. Çiftliğin, TJK’nın reprodüktif alanda faaliyet gösteren ruhsatlı At Hastanesinin
bulunduğu ilin sınırları içerisinde bulunmak zorundadır.
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6- Tarafların yükümlükleri
i. TJK, tesisleri dışında verilecek tohumlama hizmetini, ilgili tesisin aşım hizmetlerinden arta
kalan zamanlarda ve bu hizmeti de verebilecek yeterli personel bulunması halinde
verecektir.
ii. Gezici Veterinerlik ve “tesis dışında taze sperma ile tohumlama” hizmet bedelleri kısrak
sahibi tarafından her bir tohumlama için ödenecek olup, bahse konu hizmet bedelleri
kısrağın gebe kalmaması durumunda iade edilmeyecektir.
iii. Spermanın TJK tesisleri dışındaki bir aygırdan temin edilmesi halinde, aşım
sertifikasında yer alacak tohumlama tarihi ile ilgili olarak, TJK herhangi bir sorumluluk
kabul etmez.
7- Diğer hükümler
a- Bu talimatnameden doğacak her türlü ihtilaflarda; TJK defter, kayıt ve tutanaklarının
yegane ve kesin delil olarak kabul edilir ve ihtilaf halinde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
b- Kısrak sahibi, talimatnamede bildirmiş olduğu adres, e-mail ve sms bilgilerindeki
değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu adreslerden birine yapılan bildirim,
geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.
c- Kısrak Sahibi 7 maddeden oluşan işbu Talimatnamenin, TJK Aşım Talimatnamesi ve
Taahhütnamesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Talimatnamenin, Aşım
Talimatnamesinin ve Taahhütnamenin bütün maddelerinde yazılı şartlara hiçbir itirazının
olmadığını, aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Kısrak Sahibinin Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası

:

Adres

:

Telefon Numarası

:

e-mail

:

İmza

:

Veya vekâlet edenin Adı Soyadı:
(Resmi noter onaylı vekâlet olması gerekmektedir)
T.C. Kimlik Numarası
:
Adres

:

Telefon Numarası

:

E-mail

:

İmza

:

Ek
1) Kimlik Fotokopisi
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