TÜRKĐYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞĐ
AT YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ VE YARIŞLARI ĐKTĐSADĐ ĐŞLETMESĐ (T.J.K.)
AT VANI HĐZMET TALĐMATNAMESĐ
1- At nakli hizmeti T.J.K.’nın asli görevi olmayıp hara hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak at
sahibi ve yetiştiricilere verilen bir yan hizmettir. Aşım sezonunda veya sonrasında aşım,
tedavi veya pansiyonerlik hizmeti için atların hara/aşım istasyonlarına geliş gidişlerinde araç
durumu müsait olduğu takdirde at vanı hizmeti verilebilir. Bunun dışında aşım sezonu veya
sonrasında özel hara-hipodrom, iki özel hara, hara-hipodrom veya iki hipodrom arası gibi
nakillerde at vanı hizmeti verilmez.
2-At vanı hizmeti; hazırlanan sözleşme ve taahhütnamenin At Sahibi, resmi vekili, nakil
olacak atın ilgilileri veya özel çiftlik/hara yetkilisi tarafından doldurulması ve imzalanması
sureti ile Hipodrom, Hara/Aşım Đstasyonu tarafından sözleşme yapılan At/Hara sahiplerine
verilir.
Hizmet başlangıcında düzenlenen hizmet fişi ve irsaliyenin ilgili nüshaları nakliye hitamında
ilgili Müdürlük Muhasebe Servisine teslim edilir. Nakliye karşılığında bu talimatnamenin 4.
maddesindeki nakliye ücretlerine göre At sahibinden tahsilât ya da cari hesabına tahakkuk
yapılır.
3-Nakillerde azami gidiş-geliş toplamı 600 km.yi geçemez.
4-Hipodrom Müdürlüklerine bağlı Aşım Đstasyonları ile Pansiyon Hara Müdürlükleri ve Đzmit
Aşım Đstasyonu Müdürlüğü için aşım sezonu süresince At Vanlarının hareket noktası ilgili
Hipodrom, Hara ve Aşım Đstasyonlarıdır. Nakliye ücretleri ve uygulama esasları TJK Yönetim
Kurulu tarafından değerlendirilerek belirlenir ve ilan edilir.
Nakliye ücreti dolu olarak yapılan seferlerde tahakkuku ettirilir. Boş olarak yapılan gidiş veya
dönüşlerde ücret tahakkuku yapılmaz.
Aynı gün içerisinde aynı atın gidiş – dönüşünde 0-10 Km açılış ücreti ikinci defa tahakkuk
ettirilmez.
Aynı çiftlikten farklı at sahiplerine ait atların (aygır/kısrak/tay) taşınması söz konusu ise,
nakliye ücreti eşit oranda at başına bölünerek At Sahiplerine tahakkuk ettirilir. Farklı
çiftliklerden farklı At Sahiplerine ait atlar taşındığı taktirde her atın taşındığı mesafe (Km) baz
alınarak ücretler tahakkuk ettirilir.
5-At Vanları T.J.K.’nın sürücü ehliyetine haiz kadrolu/sözleşmeli şoför personeli tarafından
kullanılır.
6-At naklinde kullanılacak kamyonun dezenfekte işlemi, ilgili Müdürlük tarafından yapılır.
7-Atların nakliyeleri (gidiş-dönüş) esnasında ölüm, yaralanma, sakatlanma ve diğer sağlık
problemleri dâhil her ne sebeple olursa olsun oluşacak hasar ve zararlardan hiçbir şekilde
T.J.K. ve çalışanları sorumlu olmayacaktır. At Sahibi lüzum gördüğü takdirde; T.J.K’nın
riskleri dâhil tüm riskleri kapsar nitelikte taşıma ile ilgili sigorta yaptırabilir.

8- Nakil işlemi, T.J.K Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taahhütnamenin ve
sözleşmenin At Sahibi, resmi vekili, nakil olacak atın ilgilileri veya özel çiftlik/hara yetkilisi
tarafından imzalanması sonrasında gerçekleştirilir. ……/..…../……..
Okudum
At Sahibinin Adı Soyadı

:

Adresi

:

Telefon Numarası

:

Đmza

:

Veya Vekalet edenin Adı Soyadı
:
(Resmi noter onaylı vekalet olması gerekmektedir)
Adresi
:

Telefon Numarası

:

Đmza

:

Đşbu Talimatname ve Taahhütname TJK Yönetim Kurulunun 10.12.2012 tarih ve 19/35
kararı ile revize edilerek yürürlüğe girmiştir.

