GEZİCİ VETERİNERLİK HİZMETLERİ
TALİMATNAMESİ
Amaç: Safkan İngiliz/Arap Atı yetiştiriciliğinin teknik esaslar dâhilinde yürütülmesi, teşvik edilmesi,
bilimsel metotlara göre sağlıklı atların yetiştirilmesine ve at neslinin ıslahına katkı sağlamak amacıyla,
özel hara/çiftliklere gezici veteriner servis araçları ile hizmet verilmesidir.
Gezici veteriner servis araçları tarafından verilecek hizmetler sırasında uygulanması gereken kurallar
aşağıda belirtilmiştir;
1. Gezici veteriner servis araçları, TJK’nın sürücü ehliyetine haiz kadrolu Veteriner Hekimleri, Veteriner
Sağlık Teknisyenleri veya kadrolu Şoför personeli tarafından kullanılacaktır.
2. Gezici veteriner servis hizmetleri, asli görev yerlerindeki işleri aksatmayacak şekilde yürütülecektir.
3. Gezici Veteriner Servis Aracı ücretleri ve uygulama esasları TJK Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek belirlenir ve ilan edilir.
Hara/Aşım İstasyonu veya Hipodromdan hizmet talep edilen çiftlikle arasındaki gidiş mesafesi dikkate
alınarak At Sahiplerinin cari hesabına tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.
Gezici Veteriner Servis hizmeti verilen çiftlikte farklı at sahiplerine ait atlara hizmet verilmesi halinde,
bakılan at sayısı dikkate alınmaksızın, at sahibi sayısı baz alınarak eşit oranda servis hizmeti ücreti
bölünür ve servis hizmeti ücreti ile yapılan işlemlere ait ücret de ayrıca, ilgili At Sahibi tahakkuk ettirerek
tahsil edilir.
4. Verilen Veterinerlik hizmetlerinde, Hipodromlardaki At Klinikleri için belirlenen muayene ücretleri
esas alınacak olup, kullanılacak olan ilaç ve malzeme ücretleri ayrıca tahsil edilecektir.
5. Gezici Veteriner Servis hizmeti talep eden At Sahibi, Veteriner Hekimin görevini sağlıklı bir şekilde
yerine getirmesi için müdahale yapılacak atın zapt-ı rapt altına alınmasını sağlayacak yeterli personel
(seyis, bakıcı gibi) ve ekipmanı (travay, yavaşa, kantarma gibi) bulundurmakla yükümlüdür. Bahsedilen
şartlar sağlanamadığında müdahale yapılamayan atın veya müdahale esnasında atın, TJK
personelinin/TJK’ya ait araç ve ekipmanın uğrayabileceği zararlardan dolayı oluşacak tüm sorumluluk At
Sahibine aittir. Bu durumda oluşabilecek hukuki durumlarda TJK’nın hakları saklıdır, hizmet
yapılamaması durumunda durum tutanak altına alınarak Gezici Veteriner hizmeti verilmiş gibi ücret
tahakkuk ettirilir.
6. Servis, muayene, ilaç, malzeme ve benzeri hizmetler Veteriner Hekimler tarafından matbu olarak
hazırlanmış olan servis fişine yazılacaktır. Bu servis fişinde belirtilen hizmet ve malzemeler, klinik
protokol defterine işlenip, bağlı bulundukları ünite muhasebelerine gönderilerek At sahiplerinin cari
hesaplarına tahakkuk ettirilecektir.
7. Servis aracındaki görevli personele ulaşımı sağlamak amacı ile cep telefonu tahsis edilecektir.
8. Araçlar ve cep telefonları bunlarla ilgili talimatnamelere uygun olarak kullanılacaktır.
9. Dönemsel olarak faaliyet gösteren Hara/Aşım İstasyonlarının kapalı olduğu dönemde gezici veteriner
servis aracının çıkış noktası olarak yine ilgili Hara/Aşım/ İstasyonu / Hipodrom baz alınır.

GEZİCİ VETERİNER SERVİS
TAAHHÜTNAMESİ
Sahibi bulunduğum haramdaki atların rahatsızlığı nedeniyle tarafımdan veya haramda çalışanlar
tarafından, Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi’nden Gezici
Veteriner Servis Hizmeti talep edildiğinde;
Bu tedaviler dolayısıyla aygırların, kısrakların, anasının yanındaki ve/veya anadan ayrılmış her yaştaki
tayların, vuku bulabilecek her türlü kaza, yaralanma, sakatlanma ve ölüm halinde Türkiye Jokey Kulübü
Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesini ve çalışanlarını sorumlu tutmayacağımı,
Türkiye Jokey Kulübü hakkında her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak ve talepte bulunmayacağıma,
dava ikame etmeyip, husumet tevcih etmeyeceğimi, atımın diğer atlar ve çalışanları ile üçüncü kişilere
ika edecekleri zarar ve ziyanları, bu hizmetten dolayı oluşacak her türlü ücret ve masrafları derhal ve
defaten ödeyeceğimi, beyan ve taahhüt ederim. …../…./……
Okudum
At Sahibinin Adı Soyadı

:

T.C.Kimlik Numarası

:

Adresi

:

Telefon Numarası ve e-mail

:

İmza

:

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

:

Telefon Numarası ve e-mail

:

İmza

:

Ek : T.C. no’lu kimlik belgesi fotokopisi
İşbu Talimatname ve Taahhütname TJK Yönetim Kurulunun 22.06.2016 tarih ve 01/03 kararı ile
revize edilerek yürürlüğe girmiştir.

