
MİSAFİR AYGIR TALİMATNAMESİ 

 Aygır başvuru dilekçesinin ekine her sayfası imzalanmış olarak Misafir Aygır 

Taahhütnamesi eklenecektir.   

 

 TJK hara/aşım istasyonlarında aşım yapacak tüm aygırlar peşinatsız canlı tay sistemi 

aşım yaptırılacaktır.  

 

MİSAFİR AYGIR TALİNATMESİ REVİZE EDİLEN MADDELERİ 

Madde 3- 5. Paragrafında yer alan  “Hara/aşım istasyonlarının boks kapasitesinin herhangi 

bir nedenle dolmaması durumunda, performansı uygun olan ancak, aşım yapma hakkı 

kazanamayan aygırlar yapılan en yüksek müracaattan başlanarak, 2. madde kapsamında 

belirlenen esaslar doğrultusunda asli listeye dahil edilirler.” hükmü,  

“Hara/aşım istasyonlarının boks kapasitesinin herhangi bir nedenle dolmaması halinde, TJK 

tarafından ilan edilen süre içinde başvurusu yapılan aygırlar aşım hakkı kazanırlar. 

Müracaatların, ilgili ünitenin boş aygır boks sayısını aşması halinde ise aşım hakkı kazanacak 

aygırlar kura ile belirlenir.” şeklinde revize edilmiştir. 

Madde 3- 13. Paragraf olarak  “Kura çekilen aygırın aşım adedinin yukarıda belirtilen 

esaslar dahilinde arttırılması halinde; aşım talimatnamesi hükümlerince oluşturulan öncelikli 

yedek listesinde bulunan kısraklar aşım hakkı kazanır. Kalan aşım adedi için,  ilan edilecek 

süre içinde dilekçe ile başvuru toplanır. Bu süre zarfında yapılan başvurulardan; ilgili aygırda 

halihazırda 2 kısrağı için aşım hakkı kazanmış olup daha fazla kısrağı için başvuruda 

bulunanlar, başka aygırda müracaatı bulunanlar, Damızlık Belgesi olmayanlar/vizesi 

bulunmayanlar değerlendirme dışı bırakılarak aşım hakkı kazanacak kısraklar belirlenir. 

Belirlenen kısrak sayısının, kabul edilecek kısrak sayısından fazla olması durumunda, aşım 

hakkı kazanacak kısraklar kura ile tespit edilir.” hükmü eklenmiştir. 

Madde 7 -   “Aygıra ait kontenjan harici ve/veya dahili tüm aşım adedi ve aşım ücretlerinin 

tespiti, TJK’nın onayı dahilinde olmak kaydıyla, aygır sahibine aittir. Bu kapsamda TJK, 

aygırlara her türlü muayene, test gözlem vb. uygulamalar yapmaya/yaptırmaya ve aygırın 

geçmiş yıllardaki diğer verilerini dikkate alarak gerekli gördüğü hallerde aşım adedini 

azaltmaya veya arttırmaya yetkilidir.” hükmü,  

“Aygır için yapılan başvuruda, kontenjan harici ve/veya dâhili toplam aşım adedinin 120’yi 

geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmekte olup, aşım ücretinin ve adedinin tespiti, TJK’nın 

onayı dâhilinde olmak kaydıyla, aygır sahibine aittir. Bu kapsamda TJK, aygırlara her türlü 

muayene, test, gözlem vb. uygulamalar yapmaya/yaptırmaya ve aygırın geçmiş yıllardaki 

diğer verilerini dikkate alarak gerekli gördüğü hallerde aşım adedini azaltmaya veya 

arttırmaya yetkilidir. “ şeklinde revize edilmiştir. 

 

 



Madde 12- 6. Paragrafında “Müracaat edilen aygırın herhangi bir nedenle aşımdan 

çekilmesi, belirli bir süre hizmet verememesi veya fertilite düşüklüğü vb. sağlık sorunları 

nedenleriyle kontrollü olarak aşımlara devam etmesi halinde; aygırın hizmet veremeyeceği 

süre içerisinde, kısrağın aşım görmüş olup olmadığına bakılmaksızın siklusu gelen kısraklar 

için kısrak sahibi Genel Müdürlüğe dilekçe vermek suretiyle aşım adedi uygun olan bir başka 

aygıra geçiş yapabilir (yatırılmış olan aşım ücreti peşinatı değiştirilen aygır için yatırılması 

gereken ücrete mahsup edilir) veya aşım ücreti ile aşım hizmet bedelinin iadesini talep ederek 

aşım hakkından vazgeçebilir. Bu durumda müracaat esnasında tahsil edilen aşım hizmet 

bedeli ile varsa aşım ücreti peşinatı kısrak sahibine iade edilir. Kontrollü olarak aşımlara 

devam eden aygırlar için yeni müracaat kabulü yapılmaz.” hükmü, 

“Müracaat edilen aygırın herhangi bir nedenle aşımdan çekilmesi, belirli bir süre hizmet 

verememesi veya fertilite düşüklüğü vb. sağlık sorunları nedenleriyle kontrollü olarak 

aşımlara devam etmesi halinde; aygırın hizmet veremeyeceği süre içinde, kısrağın aşım 

görmüş olup olmadığına bakılmaksızın, siklusu gelen kısraklar için değişiklik/iptal hakkı 

tanınır. Aygıra uygulanan tedavinin 30 gün ve üzeri olması halinde ise, aygırın tekrar aşıma 

başlama tarihine kadar, aygırda müracaatı bulunan tüm kısraklar için değişiklik/iptal hakkı 

tanınır. Kontrollü olarak aşımlara devam eden aygırlar için yeni müracaat kabulü yapılmaz.” 

şeklinde revize edilmiştir. 


