TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ HARA/AŞIM İSTASYONLARINDA BULUNAN
AYGIRLARA AİT TAZE SPERMANIN VERİLMESİ HİZMETİ TALİMATNAMESİ
1- Taraflar
Bu talimatnamede, Türkiye Jokey Kulübü (TJK); taze aygır sperması ile kısrağını tohumlatmak
isteyen kişi/tüzel kişi veya noterce yetkilendirilmiş kişiler (kısrak sahibi) olarak anılacaktır.
2- Talimatnamenin Konusu
Safkan Arap kısraklarının tohumlanmasında kullanılmak üzere, TJK Hara/Aşım
İstasyonlarında bulunan safkan Arap aygırlarına aşım müracaatı bulunan kısrak sahiplerine,
müracaatta bulundukları aygırın taze spermasının TJK aşım sezonunda verilmesi hizmetidir.
3 – Amaç
Özel yetiştiricilere ait safkan Arap kısrakların tohumlanmasında kullanılmak üzere taze aygır
spermalarının verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
4- Taze Sperma Verilmesi Hizmet Bedeli
Taze sperma verilmesi hizmetini de kapsayan TJK tarafından belirlenen “Günübirlik Hizmet
Bedeli” nin kısrak sahibinin hesabına borç olarak kaydedilmesini müteakip sperma teslim
alınabilecektir.
5- Özel şartlar
a-Spermanın verilmesi
i. TJK’nın belirlediği aşım sezonunun tarihleri arasındaki dönem dışında hiçbir şekilde
taze sperma verilmeyecektir.
ii. Spermanın teslimatında muhafaza kabının temini kısrak sahibinin sorumluluğundadır.
TJK tarafından muhafaza kabı temin edilmeyecektir. Muhafaza kabın kısrak sahibi
tarafından temin edilmemesi durumunda doğacak zararlardan TJK sorumlu değildir.
iii. Spermalar, kısrak sahibine veya kısrak sahibinin TJK ünitelerine vereceği dilekçe
ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişiye teslim edilir.
iv.
Teslimat esnasında spermaların aşım müracaatı yapılan kısrakta kullanılacağı tutanak
altına alınacaktır. Tutanakta belirtilen kısrak dışında bir kısrağa uygulanmasından
TJK’nın sorumluluğu yoktur.
v. Her kızgınlık siklusu için bir kısrağa en fazla 2 (iki) defa sperma verilecektir.
vi.
Kısrak sahibi, tahakkuku yapılan her bir “taze sperma verilmesi hizmet bedeli”
karşılığında en fazla 4 (dört) defa sperma alma hakkına sahip olacaktır.
b- Tohumlamalar
Suni tohumlamanın, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca suni tohumlama yapma sertifikası
verilmiş kişiler tarafından yapılması, kısrağın son aşım tarihinin taze spermanın verildiği
tutanak tarihi ile aynı olması esastır. Aksi hallerde doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve hukuki
ihtilaf halleri kısrak sahibi sorumluluğundadır.
c- Kısrağın özelliği
Taze sperma verilmesi hizmetine konu olabilmesi için kısrağın aşım müracaatının yapılmış
olması, damızlık belgesi ve yıllık vizesinin olması şarttır.
d- Kızgınlık takibi
Kısrak sahibi tarafından sperma talebi, kısrakların kızgınlık takibini yapan veteriner hekimin
1

belirlediği tohumlama zamanının TJK’ya en geç 2 gün önce bildirilmesi durumunda
karşılanacaktır. Süreye uyulmadan yapılan talepler karşılanmayacak olup, doğabilecek
zararlardan TJK sorumlu olmayacaktır.
e- Ücretin iadesi
i. Kısrak sahibi sperma talebinde bulunup, aygırdan sperma alınamadığı durumlarda
(yetersizlik, hastalık, ölüm vb.) aygır değişikliği talebinde bulunabilir veya müracaatını
iptal edebilir.
ii. Aygırdan kaynaklanan nedenlerle aşım müracaatının iptali durumunda sperma verilme
hizmeti başvurusunun gerçekleştirildiği günde borç kaydedilen “taze sperma verilmesi
hizmet bedeli”, kısrağın hara ve aşım istasyonlarında verilen “günübirlik hizmet bedeli”
kapsamındaki uygulamalardan faydalanmadığı ve faydalandırılmayacağı TJK
ünitelerine verilecek bir dilekçe ile bildirilir ise, iade edilir.
iii. Taze sperma verilmesi hizmetinin gerçekleştirilerek kısrak sahibine 1 (bir) kez dahi
sperma teslim edilmesi durumunda “taze sperma verilmesi hizmet bedeli” iade edilmez.
6- Tarafların yükümlülükleri
i.

TJK, taze aygır spermasını uygun şartlarda temin ederek, sağlıklı durumda, tutanak ile
kısrak sahibine teslim edecektir.

ii.

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.

7- Diğer hükümler
i.Bu talimatnameden doğacak her türlü ihtilaflarda; TJK defter, kayıt ve tutanaklarının
yegâne ve kesin delil olarak kabul edilir ve ihtilaf halinde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
ii.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.
iii.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

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

:

Telefon Numarası

:

E-mail

:

İmza

:

Ekler
1) Aşım Talimatnamesi ve Taahhütnamesi (13 Sf)
2) Kimlik Fotokopisi
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