GEZİCİ VETERİNER SERVİS HİZMETİ
TAAHHÜTNAMESİ
Ben ________________ (T.C.________________),
İcra takibine intikal etmiş borcum bulunmasına karşın gezici veteriner servis hizmeti talep etmem
halinde; mesai saatleri içerisindeki taleplerim için borcumu nakden ve defaten ödeyeceğimi, bu ödemeyi
yapmamam halinde tarafıma hizmet verilmeyeceği konusunda bilgilendirildiğimi; mesai saatleri
dışındaki taleplerimde ise at refahı açısından tarafıma bir defaya mahsus olmak üzere hizmet
verilebileceğini ve toplam borcumu ertesi gün mesai saatleri içerisinde ödeyeceğimi, aksi halde
atlarımın hayati fonksiyonlarını tehdit eden durumlar hariç olmak üzere gezici servis hizmeti için
yansıtılan borcumu ödeyinceye kadar tarafıma hizmet verilmeyeceği konusunda bilgilendirildiğimi,
Gezici veteriner servis hizmeti talep ettiğim sırada verilecek hizmetin sağlıklı bir şekilde yerine
getirilmesi için azami çabayı göstereceğimi, müdahale yapılacak atımın zapturapt altına alınmasını
sağlayacak seyis, bakıcı, görevli, hizmetli gibi personeli yeterli sayıda; travay, yavaşa, kantarma gibi
ekipmanlar ile gerekli her nevi belgeyi müdahale anında hazır bulundurmakla yükümlü olduğumu ve
bulunduracağımı, hizmet için gelen personele talep edilen tüm bilgileri en doğru ve eksiksiz şekilde
sağlamakla yükümlü olduğumu ve bu yükümlülüğümü yerine getireceğimi,
Yukarıda yer alan ve sağlamayı taahhüt ettiğim şartları yerine getirmemiş olmam sebebiyle atıma
müdahale edilememesi sonucunda veya sağlamayı taahhüt ettiğim şartlar bulunmamasına karşın
durumun aciliyeti sebebiyle talebim üzerine TJK personeli tarafından atıma gezici veteriner hizmeti
verilmesi sırasında ve neticesinde; başta atımın, TJK personelinin, TJK’ya ait araç ve ekipmanın,
şahsımın veya atımın ilgilisinin, şahsımın veya atımın ilgilisinin sahip olduğu her türlü malzeme ve sair
eşyanın uğrayabileceği her türlü zarara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun geri dönülemez bir şekilde
tarafıma ait olduğunu, atımın ölmesi dâhil olmak üzere meydana gelebilecek her türlü olumsuz netice,
zarar ve ziyandan TJK'nın ve TJK çalışanlarının sorumluluğunun bulunmadığını ve TJK ve çalışanlarını
sorumlu tutmayacağımı,
Gezici veteriner servis hizmetinin ifası neticesinde her neviden atımın yaralanması ve/veya ölümü
halinde Türkiye Jokey Kulübü’nü ve çalışanlarını sorumlu tutmayacağımı, meydana gelebilecek her
türlü tarafıma ait olduğunu, Türkiye Jokey Kulübü hakkında maddi/manevi tazminat, kar kaybı ve
benzeri her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağımı, dava
ikame etmeyeceğimi, husumet yöneltmeyeceğimi, hizmetin ifası sırasında atımın diğer atlar ve
çalışanları ile üçüncü kişilere vereceği zarar ve ziyanlar ile bu hizmetten dolayı oluşacak her türlü ücret
ve masrafları derhal ve defaten ödeyeceğimi,
Hizmet verecek veteriner hekimin sadece tedavi başlangıcına yetecek kadar ilaç bırakacağını bildiğimi,
tedavinin devamı için gerekli reçetelenmiş ilaçları tedarik edip etmememin Türkiye Jokey Kulübü'nün
sorumluluğunda olmadığını,
Yürürlükte bulunan ve iş bu taahhütnamenin ayrılmaz bir eki olan Gezici Veteriner Servis Hizmeti
Talimatnamesi’nin bir suretinin tarafıma elden tebliğ edildiğini, Talimatnamede yer alan şartların
tamamını okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi, TJK’nın anılan Talimatnamede tek taraflı olarak
değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim__/__/___
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