TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ
AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI İKTİSADİ İŞLETMESİ (TJK)
MİSAFİR AYGIR TALİMATNAMESİ
AMAÇ: Türkiye Jokey Kulübü hara/aşım istasyonlarında, üçüncü kişi ve kurumlara ait aygırlar ile
verilen aşım hizmetlerine dair usul ve esasları belirlemektir.
Madde 1- TJK hara/aşım istasyonlarına aygırlarının kabul edilmesini isteyen misafir aygır
sahiplerinin, TJK Yönetim Kurulu’nun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda;
 TJK Genel Müdürlüğü’ne hitaben hazırlanan matbu dilekçe,
 Aygırın 15 Şubat öncesi, 30 Haziran sonrası aşım yaptırmayacağını, aşım yapıldığının tespit
edilmesi halinde tespitin yapıldığı aşım sezonunu takip eden 3 aşım sezonu adına kayıtlı
hiçbir aygırının TJK tesislerine kabul edilmeyeceğini, TJK’da aşım yapılan kısraklar hariç
herhangi bir kısrak için ayrıca aşım sertifikası düzenlemeyeceğini/düzenlenmesini talep
etmeyeceğini kabul ettiğine dair TJK’ya hitaben imzalanan matbu taahhütname,
ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ortak sahipli aygırlarda başvuru dilekçesinin her bir ortak tarafından imzalanması ya da ortaklar
tarafından diğer ortağa/3. şahsa verilen vekâletnamenin müracaat dilekçesine eklenmesi
gerekmektedir.
Madde 2- TJK, aygır müracaatlarını imkânları dâhilinde değerlendirir. Hara/aşım istasyonu
koşulları elvermediği hallerde misafir aygır adaylarında aranan nitelikler yeterli olsa dahi
müracaatları veya aygırın hara/aşım istasyonuna girişini kabul edip etmemekte, ilgili aşım
sezonunda oluşabilecek ihtiyaç ve talepler doğrultusunda misafir aygır seçimi esaslarının
güncellenmesinde TJK Yönetim Kurulu yetkilidir. Aygırların aşım yapacağı ünite,
aygır sahibinin tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak, TJK tarafından belirlenir.
Aygır sahibi başvuru dilekçesinde tercihlerini belirtirken, her ünite için ayrı ayrı aşım ücreti
belirleyebilir.
Belirlenen aşım ücretleri hiçbir surette değiştirilemeyecek olup, tek aşım ücreti belirlenmesi
durumunda ilgili aşım ücreti tüm ünite tercihleri için geçerli olacaktır.
Tercih edilen ünitelerin hepsine ayrı ayrı aşım ücreti belirtilmemekle birlikte, birden fazla ünite için
aşım ücreti belirlenmiş olması halinde ise dilekçede belirtilen en düşük aşım ücreti belirtilmeyen
üniteler için de geçerli olacaktır.
TJK, misafir aygırı, aygır sahibine teklifte bulunmak suretiyle, aygır sahibinin talep ettiği üniteler
dışında başka bir ünitede kısrak başvurusu için ilan edebilir. Aygır sahibi, teklifi kabul ettiği
takdirde yeni ünite için aşım ücreti belirler veya aygırını aşımdan çekme hakkına sahiptir.
Madde 3- İşbu Talimatname kriterlerinde bahsi geçen tüm koşular; yurt içindeki koşuları ve
Uluslararası Yarış Standartları Kataloğu’nun 1. bölümünde bulunan koşuları kapsamaktadır. Yurt
dışında Listed koşular yurt içindeki G3 koşuların, yurt içinde A2 ve KV-11 koşuları G2 koşuların,
A3 ve KV-10 koşuları ise G3 koşuların muadilidir.
Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesi (TJK)
hara/aşım istasyonlarında aşım yapmak üzere misafir pansiyoner aygır adayı olarak
müracaat edebilmeleri için safkanların, aşağıda yazılan şartlardan en az birine haiz olması
zorunludur.
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En az bir tayı Triple Crown yapmış olan aygırlar.
En az bir tayı uzun vadeli koşu kazanmış olan aygırlar.
En az bir tayı G1 koşu kazanmış aygırlar.
G2 koşu kazanmış en az iki tayı olan aygırlar.
Bir G1 koşuda plase (2. veya 3.) olmuş veya bir G2 kazanmış en az iki tayı olan aygırlar.
G1 veya G2 koşuda plase (2. veya 3.) olmuş en az üç tayı olan aygırlar.
Grup koşu kazanmış veya G1 de plase (2. veya 3.) olmuş veya G2 de plase (2. veya 3.) olmuş
en az üç tayı olan aygırlar.
8. Kendisi Triple Crown yapmış olan aygırlar.
9. Kendisi uzun vadeli koşu kazanmış olan aygırlar.
10. Kendisi G1 koşu kazanmış aygırlar.
11. Kendisi en az iki G2 koşu kazanmış aygırlar.
12. Kendisi en az iki G1 koşuda plase (2. veya 3.) olmuş veya en az bir G1 koşuda
plase (2. veya 3.) olmuş ve en az bir G2 kazanmış aygırlar.
13. Kendisi en az üç koşuda; G1 de plase (2.veya 3.) veya G2 de plase (2. veya 3.) olmuş olan
aygırlar.
14. Kendisi En az üç koşuda; G2 de birincilik veya G3 de birincilik veya G1 de plase (2. veya 3.)
veya G2 de plase (2. veya 3.) olmuş olan aygırlar.
15. Kendisi bir adet G1 koşuda 2. olmuş veya bir adet G2 koşu kazanmış aygırlar.
16. Yukarıdaki performans kriterlerini sağlamayan, ancak bir önceki aşım sezonunda
TJK hara/aşım istasyonlarında veya özel çiftlikte 25 ve üzeri kısrağa aşım yaptığı İl/İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüklerine teslim edilen aşım sertifikaları ile belgelenen aygırlar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2016 yılı dahil ithal edilen aygırlar ile 2017 aşım sezonu başlamadan 1 ay öncesi, TJK hara/aşım
istasyonlarına giriş yaptırılacağı taahhüt edilen yeni ithal aygırlar için, yukarıda bulunan performans
şartları gözetilmeksizin misafir pansiyoner aygır adaylık başvuruları kabul edilir. Söz konusu
tarihten sonra ithal edilen/edilecek aygırlar için ise, performans şartlarına göre değerlendirme
yapılır.
Aşım müracaatlarının sona ermesini müteakip, aygır sahibi kontenjanından bildirilen kısraklar
hariç, en yüksek müracaat alan aygırdan başlanmak üzere, asli aygır listesi
hara/aşım istasyonu boks kapasitesi doğrultusunda belirlenir. İlgili ünitenin son aygır boksu için
eşit müracaat alan aygırlardan, aşım yapacak olan aygır yukarıdaki performans sıralamasına göre
belirlenir. Eşitliğin devam etmesi durumunda kura çekimi yapılır.
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.
Buna rağmen hara/aşım istasyonlarında yer kalması durumunda, performansı uygun olmayan veya
ilk müracaatı bulunmayan aygırlardan, başvuruda bulunanlar arasında TJK tarafından yapılacak
değerlendirme neticesinde kabul edilebilirler.
Aşım müracaatları tamamlanıp, Asli Aygır Listesinin ilan edilmesini müteakip, sağlık sebebi
dışındaki nedenlerle aşımdan çekilen aygırlara dilekçe tarihine kadar, yine sağlık sebebi dışında
herhangi bir nedenle işbu talimatnamede belirtilen en geç giriş tarihinde tesislere getirilmeyen veya
geç giriş yapan aygırlara ise aygırın hara/aşım istasyonuna giriş yapacağı tarihe kadar beher aygır
için, beher gün başına, günlük misafir aygır pansiyonerlik ücretinin 2 katı ücret tahakkuk ettirilir.
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Asli aygır listesi ilan edildikten sonra misafir aygır müracaatı yapılan ve başvurusu kabul edilen
aygırların, kabul tarihinden itibaren 7 gün içinde hara/aşım istasyonuna giriş yapmaları
gerekmektedir. İzolasyon/adaptasyon sürecinde aygırdan Contagious Equine Metritis, Klebsiella
Pneumonia, Pseudomonas Aeroginosa, Leptospira etkenleri açısından teste tabi tutmak üzere swap
ve kan örnekleri TJK hara/aşım istasyonunda TJK veteriner hekimlerince alınacak olup,
TJK hara/aşım istasyonları dışında yaptırılacak testler kabul edilmeyecektir. Test sonuçları aşım için
uygun bulunan aygırlar TJK veteriner hekimlerinin uygun görmesi halinde izolasyon/adaptasyon
sürecinin sonunu beklemeden aşıma başlayabilecektir.
Aygırların belirtilen sürelerde hara/aşım istasyonlarına giriş yapmamaları halinde, ilgili hara/aşım
istasyonunun boks kapasitesi ve diğer aygırlar için yapılmış başvurular değerlendirilerek
müracaatları TJK tarafından iptal edilebilir. 15 Şubat (dahil) tarihine kadar tesislere, mücbir sebep
olmadan giriş yapmayan aygırların müracaatları iptal edilir.
Hara/aşım istasyonuna giriş yapmış olup, aşım başvurusu almayan aygırlar, sahibinin talebi
doğrultusunda hara/aşım istasyonundan çıkartılabilir.
Hara/aşım istasyonu kısrak boks kapasitesinin müsaitliği durumunda, aşım sezonu başladıktan
60 gün sonra, aygır sahibinin talep etmesi ve TJK veteriner hekimlerinin aygırın sağlığı ile ilgili
görüşleri doğrultusunda aygırın kontenjan harici ve/veya dahili tüm aşım sayıları bir defaya mahsus
olmak üzere arttırılabilir.
Madde 4- Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından her yıl
KASIM ayından itibaren 1 yıl geçerli olan EVA, RUAM, DOURINE ve SALMONELLA
ABORTUS EQUI test sonuçları, ayrıca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı veya TJK tarafından
yapılması zorunlu tutulacak diğer tetkikleri ibraz edilmeyen aygırlar, misafir pansiyoner olarak
hara/aşım istasyonlarına kabul edilmez ve aşım yaptırılmaz.
Yeni ithal edilen aygırlarda uluslararası referans laboratuvarda KASIM ayı itibarı ile
gerçekleştirilmiş EVA, RUAM, DOURINE ve SALMONELLA ABORTUS EQUI test sonuçları
kabul edilecek olup, Türkiye’de yeniden test yaptırılmasına gerek yoktur. Testlerden bir ya da
birkaçı yapılmış ise bu testler kabul edilecek, eksik olan testlerin tamamlanması ve TJK tarafından
istenilen belgeler ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan soy kütüğü damızlık belgesi
başvuru dilekçelerinin kaşeli nüshasının ibraz edilmesini müteakiben aygır haraya kabul
edilebilecektir.
Damızlık belgesi çıkartılması ve/veya damızlık belgesinin her yıl vize edilmesi aygır sahibinin
sorumluluğundadır. Aksi durumda oluşacak her türlü idari, adli cezai sorumluluk aygır sahibine
aittir.
Madde 5- Pasaport/pedigri/damızlık belgesinin ibraz edilmesi ve ilgili aşım yılında TJK veya
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanması zorunlu görülen aşıların yaptırılması şarttır
(aşılar pasaport/pedigriye veya sisteme işlenmiş olabilir). Belgesi ibraz edilmeyen veya zorunlu
aşılarının yaptırıldığı belgelenemeyen aygırlar, hara/aşım istasyonlarına kabul edilmez ve aşım
yaptırılmaz.
Ancak damızlık belgesi, damızlık amaçlı yeni ithal edilen aygırlar için hara/aşım istasyonuna
ilk girişte aranmayacak olup, aygırın aşım yapması için damızlık belgesi başvurusu yapıldığına dair
belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Madde 6- TJK hara/aşım istasyonlarına misafir pansiyoner olarak giren aygırlar, ilgili aşım
sezonunun bitimini müteakip en geç 15 Temmuz tarihinde hara/aşım istasyonundan çıkarılır.
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Belirtilen tarih itibarıyla hara/aşım istasyonundan çıkartılmayan, misafir aygır sahiplerine müracaat
esnasında bildirmiş oldukları iletişim bilgilerinden birine (e-mail, sms veya adres) bildirim yapılır.
Ancak, aygır sahibinin yazılı talebinin TJK tarafından uygun bulunması ve hara/aşım istasyonu
aygır boks kapasitesinin müsait olması durumunda, pansiyon ücretinin ödenmesi kaydıyla aygır,
tüm sene boyunca misafir pansiyoner olarak kalabilir.
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.
Madde 8- Misafir pansiyoner aygır aylık bakım ücreti ve aşım hizmet bedeli TJK Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Bu ücretlere hastalık halinde uygulanacak tedavi ücretleri, sağlık testleri vb.
arızi ve diğer tüm masraflar dâhil olmayıp, bu ücretler aygır sahibi tarafından ayrıca ödenir.
Gününde ödenmeyen ücretler için TJK Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak belirlenen oranda
vade farkı + KDV ayrıca tahakkuk ettirilir. Aygır sahibi, vade farkı faturasına itiraz etmeyeceğini,
tarafından ödenmeyen tüm ücretler, cezalar ve vade farkı alacakları hakkında, TJK tarafından
yapılacak yasal işlem ve davalarda reeskont avans faizinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
Misafir aygır pansiyonerlik başvurusunda bulunan veya başvurusu kabul edilmiş olup, misafir
pansiyonerlik hizmeti almakta olan aygırın sahibi, TJK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
teminat sistemi ve uygulama esasları dahil her türlü konuda alınan/alınacak tüm kararların
gereklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Aygır sahibinin, işbu Misafir Aygır Talimatnamesi gereğince, TJK’ya ödemesi gereken ücretler,
cezalı ücretler ve vade farkları ödemesi, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarından
aygır sahibine herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın resen kesilir ve borçlarına mahsup
edilir. Aygır sahibi, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarını işbu talimatname süresince ve
borçlarının tüm fer’ileri ödenene kadar temlik, devir ve ciro edemez. Aynı zamanda işbu
Talimatname rehin sözleşmesi hükmünde sayılmak suretiyle, 3. kişinin alacak haczi ancak TJK’nın
tüm alacak ve alacaklarına bağlı fer’ilerinden sonra kalan bakiyesi üzerine uygulanabilecektir.
Madde 9- Misafir pansiyoner aygırlara aşım için gelecek kısrakların kabulü Aşım Talimatnamesi
hükümleri doğrultusunda yapılır ve bu kapsamda aygır sahipleri Türkiye Jokey Kulübü Aşım
Talimatnamesi’nde yer alan tüm hükümleri ve şartları aynen kabul eder.
Madde 10- Hara/aşım istasyonuna misafir pansiyoner olarak kabul edilen aygırlara sahipleri
tarafından hiçbir surette müdahale yapılamaz ve ilgililere talimat verilemez.
Ayrıca tedavi amaçlı ve mücbir sebepler dışında, aygır sahibi tarafından getirilen veteriner hekim,
aygır seyisi, nalbant vb. kişilerin hara/aşım istasyonuna girmesine ve aygıra müdahale etmesine
izin verilmez.
Aşım sezonu süresince aygır ile ilgili olarak at sahibi ata haciz, temlik, rehin, kira gibi herhangi bir
şekilde işbu sözleşmenin uygulanmasını ve muhatabını değiştirecek uygulama yapmayacağını,
haciz veya rehin durumunda borcu derhal kaldıracağını aksi takdirde sözleşmeye aykırılık nedeniyle
TJK’nın uğradığı veya uğrayacağı tüm zararları ödeyeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
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Madde 11- TJK misafir pansiyoner aygırın kaza veya herhangi başka bir nedenle hastalanması veya
ölmesinden mesul olmayacaktır.
Madde 12- Misafir pansiyoner aygır TJK hara/aşım istasyonuna, aşıma başlama tarihinden en az
1 ay önce getirilerek izolasyon/adaptasyon sürecini aşım yapacağı hara/aşım istasyonunda
geçirecektir. İzolasyon/adaptasyon sürecinde aygırdan, Contagious Equine Metritis, Klebsiella
Pneumonia, Pseudomonas Aeroginosa, Leptospira etkenleri açısından teste tabi tutmak üzere swap
ve kan örnekleri TJK hara/aşım istasyonlarında TJK veteriner hekimlerince alınacak olup,
TJK hara/aşım istasyonları dışında yaptırılan testler kabul edilmeyecektir. Test sonuçları aşıma
uygun bulunan aygırlar, TJK veteriner hekimlerinin uygun görmesi halinde izolasyon/adaptasyon
sürecinin sonunu beklemeden aşıma başlayabilecektir.
Aygır sahibi tarafından bildirilmeyen ve izolasyon/adaptasyon süresince tespit edilemeyen
geçmişten gelen herhangi bir sağlık sorunu ve kullanılan ilaç nedenleriyle kısrak ya da doğacak
tayla ilgili kabul edilemez bir durumun meydana gelmesinden aygır sahibi sorumlu olacaktır.
Ayrıca, misafir aygır olarak kabul edilen ve sahibi tarafından Misafir Aygır Talimatnamesi
imzalanan aygırın, nakline/aşım yapmasına engel sağlık problemi olması (TJK veya İl/İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü veteriner hekim raporu gerekmektedir) veya ölümü dışında, aşıma başlamadan
en az 1 ay önce TJK hara/aşım istasyonlarına getirilmesi ve 30 Haziran tarihine kadar (30 Haziran
dahil) TJK hara/aşım istasyonlarında kalması gerekmektedir. Aygırın satışı veya keyfiyete bağlı
olarak belirtilen sürelerde tesiste bulunmaması nedeniyle TJK’nın kısrak sahibi veya 3. kişilere
karşı bir sorumluluğunun doğması halinde, ödenen/ödenecek tüm zararları işbu talimatnameyi
imzalayan aygır sahibi ödemekle yükümlüdür.
Ancak aşım müracaatı almamış olan aygırlar, 30 Haziran’dan önce hara/aşım istasyonundan çıkış
yapabilir.
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.
Aşım yapmasına engel sağlık problemi nedeniyle TJK veteriner hekim raporuna istinaden aşımdan
çekilen aygırlar hariç, aşım yapmış olup, 30 Haziran’dan önce hara/aşım istasyonlarından
çıkartılması talep edilen aygırın/aygırların çıkış tarihi itibariyle, 30 Haziran’a kadar geçecek süre
için kalan toplam aygır bakım ücreti aygır sahibine tahakkuk ettirilir.
Ayrıca ilgili aygırda aşım yapıldıktan sonra hara/aşım istasyonundan çıkış yapan kısrakların
boş olduğunun tespit edilmesi ve kısrak sahibi tarafından aşım talebi olması durumunda tekrar aşım
yapılabilmesi için gereken tüm masraflar (aygır ve kısrağın nakli için gerekli at vanı maliyetleri,
veterinerlik, personel ücretleri, sarf malzeme maliyetleri vb.) aygır sahibine tahakkuk ettirilir.
Daha sonraki yıllarda söz konusu aygır sahibinin aygırı/aygırları için yapılacak müracaatların
kabulü, tüm kriterlere uysa dahi TJK tasarrufunda olacaktır. Aygır sahibi bu durumu peşinen kabul
eder.
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Madde 13- Aşım sezonu boyunca misafir aygır TJK’ya geçici olarak kabul edilir. Her türlü bakım,
tedavi, kontrol, koruyucu uygulamalar vb. sair masraflar ile misafir aygırın pansiyon ücreti aygır
sahibine aittir.
Madde 14- Aşım ücretinin tahsilâtı TJK tarafından yapılmakta olup, misafir aygır sahibine,
Aşım Talimatnamesinin “Ödeme Zamanı – Sorumluları ve İptal/ Değişiklik Halinde Müeyyideler”
başlığı altında belirtilen zamanda, aşım ücretinden müracaat esnasında ödenmiş ve TJK lehine aşım
hizmetinin gerçekleştiği yılın geliri olarak kaydedilmiş olan aşım hizmet bedeli düşüldükten sonra,
kısrak sahibinden tahsil edilmesi koşuluyla, aşım bedelinden, stopaj, KDV ve oluşabilecek diğer
kesintiler ile TJK’ya vadesi gelen borçları mahsup edilerek bakiyesi aygır sahibine ödenir.
Madde 15- Misafir aygır sahibine ve/veya anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına ait olan kısraklar
için ayrılacak aşım kontenjanı, aygır sahibinin başvuru esnasında belirttiği sayılar üzerinden veya
gerek görüldüğü durumlarda TJK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Aygır sahibinin kontenjan
hakkı 3. şahıslara veya ilan edilen aşım adedine devredilemez.
Aygır sahibinin yazılı beyanı üzerine belirlenen bu kısraklardan aşım ücreti alınmaz. Ancak
her kısrak için aşım hizmet bedeli peşin olarak tahsil edilir. Aygır sahibinin, kendi aygırları ile
kendi kontenjanındaki kısrakları arasında aşım yapılmadan önce talep edilen değişiklik/iptal
işlemlerinde tekrar aşım hizmet bedeli tahsil edilmez veya tahsil edilmiş olan aşım hizmet bedeli
aygır sahibine iade edilir.
Ancak 2 siklustan az aşım gören kısrağın gebe kalmaması halinde aşım hizmet bedeli TJK lehine
aşım hizmetinin gerçekleştiği yılın geliri olarak kaydedilmesi kaydıyla, aşım iptali veya aşım
hizmet bedelinin tekrar ödenmesi şartıyla müracaat değişikliği yapılabilir.
Madde 16- İlan edilen aşım ücretleri haricinde ücret uygulaması için aygır sahibi ile kısrak sahibi
arasında yapılmış veya yapılacak olan ikili akitler kabul edilmez.
Madde 17- Kötü huylu, sakat veya hasta aygırlar TJK hara/aşım istasyonlarına misafir olarak kabul
edilmezler, kabul edilmiş aygırlarda bu gibi haller tespit edilirse işbu talimatnameyi imzalamış olan
at sahibine aygırını alması için talimatnamedeki iletişim bilgilerinden birine (e-mail, sms veya
adresine) bildirim yapılır ve bu adreslerden birine bu konuda yapılacak bildirim, geçerli bir
tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.
Madde 18- Başka aygıra, kısraklara, taylara veya personele zarar verebilecek nitelikte asabi mizaçlı
aygırların misafir pansiyonerliği sona erer ve veteriner hekimlerden oluşturulan kurul (hara/aşım
istasyonu personeli yeterli olduğu takdirde en az 3, yeterli olmadığı durumda en az 2 kişi) raporu ile
problemli olduğu tespit edilen aygırlar hara/aşım istasyonundan çıkartılır.
Bu kapsamda aygırını almaları için at sahiplerinin beyan ettikleri iletişim bilgilerinden birine
(e-mail, sms veya adresine) bildirim gönderilir. Bildirimin gönderim tarihinden itibaren en geç 15
gün içinde, at sahibi misafir aygırını hara/aşım istasyonundan almaya mecburdur.
Vaki adres, e-mail, sms bilgilerindeki değişikliğinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde, mevcut
iletişim bilgilerinden birine yapılan bildirimler geçerlidir. Misafir Aygır Talimatnamesi ile bunun
doğal eki olan taahhütnamede verilen iletişim bilgilerindeki değişikliğin at sahibince en geç bir
hafta içinde hara/aşım istasyonuna yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, aksi takdirde bildirimlerin
ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın tebliğ edilmiş kabul edilecektir.
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At sahibi yukarıda anılan veteriner hekim raporuna itiraz etmeyeceğini ve bildirim içeriğini
kabul ettiğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle herhangi bir zarar, kar
mahrumiyeti ve sair talep ve dava hakkı bulunmadığını kabul eder.
Madde 19- İşbu talimatnamenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan bildirime rağmen hara/aşım
istasyonundan çıkartılmayan veya TJK Yönetim Kurulu kararı ile kapatılmasına karar verilen
hara/aşım istasyonunda bulunan aygırını tebliği takip eden 15 gün içinde teslim almayan
at sahiplerinin aygırı herhangi bir mahkeme kararına veya ayrıca ihtara hacet kalmaksızın başka
bir hara/aşım istasyonuna veya taahhütnamede belirtilen çiftliğe gönderebilir. Aygır sahibi,
bu durumda oluşabilecek bütün masrafları (nakliye, bakım, vb.) ödemeyi taahhüt eder.
Madde 20- Hara/aşım istasyonunda bulunan misafir aygırların her türlü sigortaları at sahibine aittir.
Madde 21- İşbu talimatnameden doğacak ihtilaflarda, TJK defter, kayıt, tutanak ve raporları yegâne
delil sayılacak ve Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Aygırlarını TJK hara/aşım istasyonlarına misafir pansiyoner olarak göndermek isteyen aygır
sahipleri bu şartnameyi imzalayarak müracaatlarına ekleyecekler, yukarıdaki ve Aşım
Talimatnamesindeki şartları tamamen kabul etmiş olacaklardır.
Madde 22- İşbu Misafir Aygır Talimatnamesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.
Yukarıda belirtilen kabul şartlarını aynen kabul ettiğimi ve bu şartlara uyacağımı gayri kabili rücu
taahhüt ederim. ……/……/…….
At Sahibinin Adı Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

:

Adresi

:

Telefon Numarası

:

e-mail

:

İmza

:

Veya Vekâlet Edenin Adı Soyadı
(Resmi noter onaylı vekâlet olması gerekmektedir):

:

T.C. Kimlik Numarası:

:

Adresi:

:

Telefon Numarası:

:

e-mail:
İmza:

:

Aygırın Gönderileceği Çiftliğin Adı/Adresi:

:

Ek: T.C. Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7

TAAHHÜTNAME
Sahibi bulunduğum ……………………………… isimli aygırımı Türkiye Jokey Kulübü Derneği
At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesinin ............................................. Harasına/Aşım
İstasyonuna Misafir Aygır Talimatnamesi’nde belirtilen şartlarda bıraktım.
Aygırımın/aygırlarımın hara/aşım istasyonlarında bulundukları süreler içinde vuku bulabilecek
her türlü kaza, yaralanma, sakatlanma ve ölüm halinde Türkiye Jokey Kulübü Derneği At
Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesinin ve çalışanlarını sorumlu tutmayacağıma ve her ne nam
altında olursa olsun hiçbir hak ve talepte bulunmayacağıma,
Aygırımı TJK hara/aşım istasyonuna, aşıma başlama tarihinden en az 1 ay önce getirerek
izolasyon/adaptasyon sürecini aşım yapacağı hara/aşım istasyonunda geçireceğini,
İzolasyon/adaptasyon sürecinde aygırımdan, Contagious Equine Metritis, Klebsiella Pneumonia.
Pseudomonas Aeroginosa, Leptospira etkenleri açısından teste tabi tutmak üzere swap ve kan
örnekleri TJK hara/aşım istasyonlarında TJK veteriner hekimlerine aldıracağımı, TJK hara/aşım
istasyonları dışında yaptıracağım testlerin kabul edilmeyeceğini, Test sonuçları aşıma uygun
bulunan aygırımın sadece TJK veteriner hekimlerinin uygun görmesi halinde izolasyon/adaptasyon
sürecinin sonunu beklemeden aşıma başlayabileceğini, aygırıma 15 Şubat öncesi, 30 Haziran
sonrası aşım yaptırmayacağımı, aşım yapıldığının tespit edilmesi halinde, tespitin yapıldığı aşım
sezonunu takip eden 3 aşım sezonu adıma kayıtlı hiçbir aygırımın TJK tesislerine kabul
edilmeyeceğini, TJK’da aşım yapılan kısraklar hariç herhangi bir kısrak için ayrıca aşım sertifikası
düzenlemeyeceğimi/düzenlenmesini talep etmeyeceğimi,
Aşım müracaatları tamamlandıktan sonra sağlık sebebi dışındaki nedenlerle aşımdan çektiğim
aygırım için dilekçe tarihe kadar, Talimatnamede belirtilen en geç giriş tarihine kadar yine
sağlık sebebi dışında herhangi bir nedenle hara/aşım istasyonlarına getirmediğim veya geç
getirdiğim aygırım için ise aygırın hara/aşım istasyonuna giriş tarihine kadar günlük misafir aygır
pansiyonerlik ücretinin 2 katı ücretin tahakkuk ettirilmesini ve en geç giriş tarihinden itibaren
15 gün içinde aygırımın tesise giriş yapmaması durumunda ilgili aygırımın misafir pansiyonerlik
hakkının iptal edilebileceğini, 15 Şubat (dahil) tarihine kadar tesise, mücbir sebep olmadan
giriş yapmayan aygırımın müracaatının iptal edileceğini, aygırın satışı veya keyfiyete bağlı olarak
belirtilen sürelerde tesiste bulunmaması nedeniyle TJK’nın kısrak sahibi veya 3. kişilere karşı bir
sorumluluğunun doğması halinde, ödenen/ödenecek tüm zararlardan sorumlu olduğumu,
TJK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen teminat sistemi ve uygulama esasları dahil her türlü
konuda alınan/alınacak tüm kararların gereklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ettiğimi,
Türkiye Jokey Kulübünün at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları
üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisinin son bulması
halinde, yetkisinin bittiği tarihte hiçbir ihtar, ihbar veya mahkeme ilamına gerek kalmaksızın
kendiliğinden münfesih olacağı için, bu durumda Türkiye Jokey Kulübünden maddi/manevi
tazminat, mahrum kalınacak kâr ve sair nam altında hiçbir bedel talebinde bulunmayacağımı,
TJK tarafından herhangi bir sebeple bildirim yapıldığı taktirde aygırımı/aygırlarımı hara/aşım
istasyonundan 15 (onbeş) gün içinde geri alacağımı veya bulunduğu hara/aşım istasyonunun
her ne sebepten olursa olsun kapatılma kararı alındığı takdirde aygırımı, hiçbir talepte bulunmadan
ve uyarıya gerek kalmaksızın 15 (onbeş) gün içinde geri alacağımı, aygırımın başka bir hara/aşım
istasyonuna veya taahhütnamede belirtilen çiftliğe gönderebileceğini, bu durumda oluşabilecek
bütün masrafları (nakliye, bakım, vb.) ödeyeceğimi, atımın diğer atlar ve çalışanlar ile üçüncü
kişilere ika edecekleri zarar ve ziyanları derhal ve defaten ödeyeceğimi, TJK nezdinde doğmuş ve
doğacak hak ve alacaklarımı devir, temlik ve ciro etmeyeceğimi, 3. kişinin haczi halinde derhal
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kaldıracağımı, hak ve alacaklarımın Talimatname süresince ve tüm borçlarım fer’ileri ödenene
kadar rehinli olduğunu kabul ettiğimi, vade farkı faturasına itiraz etmeyeceğimi, tarafımdan
ödenmeyen tüm ücretler, cezalar ve vade farkı alacakları hakkında, TJK tarafından yapılacak yasal
işlem ve davalarda reeskont avans faizinin uygulanmasını kabul ettiğimi,
beyan ve taahhüt ederim.
……./......./.......
At Sahibinin Adı Soyadı:

:

T.C. Kimlik Numarası:

:

Adresi:

:

Telefon Numarası:

:

e-mail:

:

İmza:

:

Veya Vekâlet Edenin Adı Soyadı
(Resmi noter onaylı vekâlet olması gerekmektedir):

:

T.C. Kimlik Numarası:

:

Adresi

:

Telefon Numarası

:

e-mail:
İmza:

:

Aygırın Gönderileceği Çiftliğin Adı/Adresi:

İşbu Talimatname ve Taahhütname, TJK Yönetim Kurulunun 20.11.2018 tarih ve 12 sayılı
toplantısında revize edilerek yürürlüğü girmiştir.
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