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AŞIM TALİMATNAMESİ  

REVİZE EDİLEN MADDELER 

 

Madde 7- 3. Paragrafı: “Kura çekilen aygırın aşım adedinin artırılması halinde;  öncelikli 

yedek listesinde bulunan kısraklar aşım hakkı kazanır. Öncelikli yedek listesinde bulunan 

kısrakların müracaatlarının kesinleşmesinden sonra,  aygırda hala boş aşım adedi kalması 

halinde, bilahare ilan edilecek süre içinde dilekçe ile başvuru toplanır. Bu süre zarfında 

yapılan başvurulardan; Aşım Talimatnamesi hükümlerince, bir at sahibinin en fazla 2 

kısrağı için aşım hakkı bulunduğundan,  ilgili aygırda hâlihazırda 2 kısrağı için aşım hakkı 

kazanmış olup, daha fazla kısrağı için başvuruda bulunan at sahiplerine ait kısraklar ile başka 

bir aygırda müracaatı bulunan ve damızlık belgesi/vizesi olmayan kısraklar değerlendirme 

dışı bırakılarak aşım hakkı kazanacak kısraklar belirlenir.” şeklinde revize edilmiştir.  

Madde 7- 4. Paragrafı: “Söz konusu kısrak sayısının, kabul edilecek kısrak sayısından fazla 

olması durumunda, aşım hakkı kazanacak kısraklar kura ile tespit edilir. Başvuru yapılan 

kısrak sayısının, arttırılan aşım adedinden az olması durumunda, kura çekilen aygırda, 

bir at sahibine ait en fazla 2 kısrak aşım hakkı kısıtı uygulanmaz.” şeklinde revize 

edilmiştir.  

Madde 10/b) 3. Paragrafı: “Yukarıdaki performans şartını sağlamış olup, yarış koşmuş 4 

jenerasyon tay veren kısrakların taylarından en az birinin; Grup koşularda (veya muadili) ilk 

üçe  girmiş veya yurtdışında en az bir Listed koşu  kazanmış veya yurtiçinde  gerçekleştirilen 

KV-8, KV-9, KV-18, KV-23, KV-24, Handikap 24, KV-25 koşularından en az 2 adet 

kazanmış olmaları  gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu tercihli kısraklar, tercihli 

statülerini kaybederler.” şeklinde revize edilmiştir. 

Madde 14/b) 2. Paragrafı: “Kısrağın veya yeni doğan tayının seyahate engel bir sağlık 

problemi olduğunun TJK veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veteriner hekimi raporu 

ile beyan edilmesi halinde, kısrak sahibi ilgili kısrağının aşım müracaat hakkını 15/a 

maddesinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla başka bir kısrağı için kullanabilir, Arap 

kısrakları için suni tohumlama talep edebilir. Ayrıca kısrağını aşımdan çekebilecek olup, 

bu kapsamdaki kısrağı için müracaat esnasında tahsil edilen aşım hizmet bedeli kısrak 

sahibine iade edilir.” şeklinde revize edilmiştir. 

Madde 15/a) 4. Paragrafı:  “Diğer kısrak sahiplerine ise kısrağın/aygırın sağlık sorunu 

nedenleri dışında, aşağıdaki  hususlar dikkate alınarak 1 defaya mahsus olmak üzere, aynı 

aygır için kısrakları arasında veya farklı aygırlarda bulunan kısrakları arasında, 

kısrakların aşım görmemiş olması şartıyla, müracaat değişikliği hakkı tanınır ve aşım 

hizmet bedeli tekrar tahsil edilmez. Değişiklik hakkı kullanılan kısrak için ikinci defa 

değişiklik talep edilmesi durumunda aşım hizmet bedeli tekrar tahsil edilir.” şeklinde 

revize edilmiştir. 

Madde 15/a) 5. Paragrafı:  “Kura çekilen aygırlarda, tercihli kısrak sayısı ilan edilen aşım 

sayısının %60’ını geçmişse, %60’lık tercihli kısımda aşım hakkı kazanan kısraklardan birinin 
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aynı at sahibine ait başka bir kısrakla değişikliğinin talep edilmesi halinde, değişiklik talep 

edilen kısrağın tercih derecesinin, son sıradan aşım hakkı kazanan tercihli kısrağa eşit ya da 

yüksek olması gerekmektedir. Kuraya kalan %40’lık kısımda aşım hakkı kazanan kısraklar 

için ise, işbu talimatname hükümleri doğrultusunda müracaat değişikliğine izin verilir. Ölen 

kısraklara uygulanan istisna dışında aşım hakkı kazanmış olan tercihli kısrağın, 

tercihsiz kısrak ile müracaat değişikliğine izin verilmez.” şeklinde revize edilmiştir. 

Madde 15/a) 5. Paragrafı: “Kura çekilen bir aygırda aşım müracaatı bulunan tercihli 

kısrağın ölmesi veya TJK yada İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veteriner hekim raporu 

ile aşımdan çekilmesi durumunda, kısrağın aşım görmüş olup olmadığına bakılmaksızın 

kısrak sahibinin hiçbir aygırda müracaatı olmayan başka bir kısrağı ile yukarıdaki paragrafta 

yer alan esaslar dahilinde, ayrıca aşım hizmet bedeli ödemeden müracaat değişikliği  1 defaya 

mahsus olmak üzere ölüm tarihini müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.” şeklinde revize 

edilmiştir. 

Madde 15/b) 1. Paragrafı: “Müracaat edilen aygıra en az 2 siklus çekilmesine rağmen, 

kısrağın gebe kalmadığının tespit edilmesi veya sahibinin yazılı beyanı doğrultusunda, 

müracaat esnasında ödenmiş olan aşım hizmet bedeli, müracaatı yapan kısrak sahibine iade 

edilir, boş kontenjanı olan aygırlara ayrıca aşım hizmet bedeli ödenmeyerek geçiş yapılabilir. 

Söz konusu kısraklarla ilgili yukarıda belirtilen işlemler dışında başka aygırda 

müracaatı bulunan kısrağı ile değişiklik işlemi vb. uygulama yapılmaz.” şeklinde revize 

edilmiştir. 

Madde 16- 1. Paragrafı: İş bu talimatname hükümleri kapsamında kısrağın gebelik 

muayenesi sonucunda boş olduğunun tespit edilmesi,  aşımına engel sağlık sorunu, 

kısrağın/tayın nakline engel sorun bulunması vb. nedenlerle hazırlanacak raporların, TJK veya 

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veteriner hekimleri tarafından düzenlenmesi 

gerekmektedir.  şeklinde revize edilmiştir. 

Madde 29- “TJK, pansiyoner kısrakların genel sağlık kontrollerini yapar, gerekli bakım ve 

gıda rejimini sağlar, hastalıkların tedavisini yapar. Tohum tarihi, kontrol tarihi vb. 

süreçler, TJK veteriner hekimlerince gerçekleştirilecek laboratuvar, sitoloji vb tetkikler 

ile muayeneleri sonucunda belirlenir.” şeklinde revize edilmiştir. 

 

 

 


