TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI
İKTİSADİ İŞLETMESİ (TJK) PANSİYON HARA/AŞIM İSTASYONU DAİMİ
PANSİYONER TALİMATNAMESİ
AMAÇ: Türkiye Jokey Kulübü Hara/Aşım İstasyonlarında Safkan Arap/İngiliz kısrak ve taylara
daimi pansiyonerlik hizmeti verilmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir.
I. BÖLÜM
MÜRACAAT ESASLARI
Madde 1- At Sahipleri veya ilgililerin, tayları ve yarışlara iştirak etmeyen kısrakları için TJK Genel
Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
a) Yapılan müracaatlar, Genel Müdürlük ilgili birimlerince başvuru zamanı dikkate alınarak sıraya
konulur. Söz konusu işlemlerin ardından işbu talimatname hükümleri doğrultusunda tetkikler
yapılarak kabul işlemleri gerçekleştirilir.
Kabul şartlarına uygun olsa dahi müracaattan sonra yarışlara iştirak ettirilen kısraklar değerlendirme
dışı bırakılır.
Talimatname hükümleri dahilinde belirlenip, sırası gelen kısrak/tay sahibinin iletişim bilgilerinden
birine (e-mail, sms veya adresine) bildirim yapılarak, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra,
pansiyon hara/aşım istasyonuna TJK ilgili birimi tarafından giriş yazısı yazılır. Bu tarihten itibaren
15 gün içinde kısrak/tayın haraya giriş yapması gerekmektedir. Aksi takdirde Hara/Aşım İstasyonu
pansiyoner yoğunluğu ve giriş için sırada bekleyen at sayısı dikkate alınarak pansiyonerlik hakkı
iptal edilebilir.
Müracaatta bulunan at sahibi tarafından, vereceği taahhütnameye T.C. Kimlik no’lu nüfus cüzdan
fotokopisinin eklenmesi mecburidir. Şirket için ise; ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi, imza
sirküleri ve ticari sicil kaydının eklenmesi gerekmektedir.
b) At sahibi, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 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
bulunamaz.
Madde 2- Her at sahibinin ismine kayıtlı azami 4 kısrağı daimi pansiyoner olarak kabul edilir.
Taylar bu kapsama dahil olmayıp, tay sayısında herhangi bir kısıtlama yapılmaz.
Ortaklık durumlarında, her ortağın hisse oranına bakılmaksızın her bir hissedar için bir kısrak
müracaatı yapılmış gibi kabul edilir. Eşler aynı kişi kabul edilir. Tüzel kişiler farklı kişi olarak
değerlendirilir.
Başkalarının adını kullanarak hakkından fazla kısrak bulunduranların, bu durumlarının muvazaalı
olduğuna kanaat getirilmesi halinde, at sahibinin varsa tüm kısraklarının pansiyon hara/aşım
istasyonundan çıkartılması ile ilgili at sahibinin iletişim bilgilerinden birine (e-mail, sms veya
adresine) bildirim yapılır. Bu durumda at sahibine 15 günlük süre verilir; söz konusu süre
bitiminde, kısrak hara/aşım istasyonunda ise, bildirim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 12.
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madde esasları dahilinde işlem yapılır.
Madde 3- Başvurular müracaat sırasına göre kabul edilmekle birlikte, Aşım Talimatnamesi
performans kriterlerine göre tercihli olan kısraklar ile ilgili performans kriterlerini sağlayan
kısraklardan doğan taylar, müracaat sırasına bakılmaksızın öncelikli olarak değerlendirilir.
Pansiyon hara/aşım istasyonunda daimi pansiyoner statüsünde bulunan kısraklardan doğan taylar ile
daimi pansiyonerlik hakkı kazanan kısrağın yanında süt tay olarak giriş yapan taylar daimi
pansiyoner tay olarak kabul edilir.
Madde 4- Pedigrisi/Pasaportu, Damızlık Belgesi, (ithal kısraklarda, ithalat belgeleri ile Türk Soy
Kütüğüne kaydı ve damızlık belgesi çıkartılması için yapılan başvurunun İl/İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından kayda alınmış olan kopyasının ibrazı), veteriner sağlık raporu ve test
sonuçları (EVA, Dourine, Ruam ve Salmonella Abortus Equi) olmayan kısraklar ile sahibi
tarafından talimatname ve taahhütname imzalanmamış olan kısrak/taylar pansiyon haraya kabul
edilmez.
Madde 5- Bir kısrağın daimi pansiyonerliği kesinleştikten sonra, hara /aşım istasyonunda doğan
tayının pedigri müracaat işlemleri;
a) At sahibinin noter tasdikli vekâletname vermesi,
b) TJK tarafından belirlenen tescil hizmet bedelinin at sahibi hesabına tahakkuk ettirilmesi,
c) Aşım ücretinin tamamının, tayın doğumunu müteakip, 75. güne kadar ödenmesi,
kaydıyla hara/aşım istasyonu yetkililerince yapılır.
Soy Kütüğüne kayıt işlemleri için gerekli olan aşım sertifikasının temin edilmesi at sahibi
sorumluluğundadır. Aşım ücretinin ödenmesi ile ilgili gecikme olması durumunda veya tamamının
yatırılmaması durumunda, tescil işleminin yapılmaması veya tescil işlemlerinde meydana gelecek
gecikmelerden veya herhangi bir cezai yaptırımdan TJK sorumlu tutulamaz.
Hara/aşım istasyonunda misafir kısrak statüsünde kalmaktayken doğan veya anasının yanında
hara/aşım istasyonuna giriş yapan tüm tayların pedigri müracaat işlemleri at sahibi tarafından
yapılır. Bu durumdaki tayların pedigri müracaat işlemlerinin tüm sorumluluğu at sahibine ait olup,
TJK hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
II. BÖLÜM
DAİMİ PANSİYONER OLARAK KABUL EDİLMEYECEK
PANSİYONERLİĞİ SONLANDIRILACAK ATLAR

VEYA

DAİMİ

Madde 6- a) İlk girişte yaşı 14’ten fazla olan kısraklar hara/aşım istasyonuna alınmazlar.
b) 3. maddede öncelik verilen tercihli kısraklar 17 (dahil) yaşına kadar haraya kabul edilebilir.
c) Her ne sebeple olursa olsun iki yıl üst üste canlı tay vermeyen kısrakların daimi pansiyonerlikleri
sona erdirilerek 12. madde esasları dahilinde işlem yapılır.
Hara/aşım istasyonunda yer olması durumunda Genel Müdürlük tarafından söz konusu kısrağın
hara/aşım istasyonunda kalmasına izin verilebilir.
Madde 7-a) 20 (yirmi) yaşını dolduran kısraklar, pansiyon hara/aşım istasyonunda yer olmadığı
takdirde çıkartılarak sırada bekleyen kısrakların kabulü gerçekleştirilir. Kısrağın aşım sezonunu
gebe olarak tamamlaması durumunda ise, doğumu gerçekleşip yeni sezon için tohumlama ve
kontrolleri tamamlandıktan sonra haradan çıkarılır. (Ancak 3. maddedeki öncelik verilen kısraklar
bu sınırlamadan istisnadır.)
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b) Veteriner Hekim Kurulu raporu ile problemli olduğu tespit edilen kısrak/tay pansiyon hara/aşım
istasyonundan çıkartılır. Bu hususta tek yetkili TJK’dır.
c) Kısrak/tayın kötü huylu olduğu, Veteriner Hekim Kurulu raporu veya TJK’nın saptayacağı başka
usul ve esaslar dahilinde tespit edildiğinde, at sahipleri, iletişim bilgilerinden birine (e-mail, sms
veya adresine) yapılacak bildirimi takiben 15 gün içinde, kısrak/tayını, pansiyon hara/aşım
istasyonundan almaya mecburdur.
Pansiyon hara talimatnamesi ile bunun doğal eki olan taahhütnamede verilen adres, e-mail ve sms
bilgilerindeki değişiklikleri at sahibince en geç bir hafta içinde pansiyon hara/aşım istasyonu
müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, aksi takdirde iletişim bilgilerinden (e-mail,
sms veya adresine) birine yapılan bildirimler, geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.
Bildirime rağmen kısrağını/tayını 15 gün içinde haradan alma vecibesini yerine getirmeyen at
sahibinin, kısrak/tayı işbu talimatname kapsamında, bildirim tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere, 12. madde esasları dahilinde işlem yapılır ve boks kapasitesi yetersiz olduğu takdirde,
bildirim yapılmış olmasına rağmen hara/aşım istasyonundan alınmayan daimi pansiyoner atların
bakım, tedavi, beslenme ve barınmaları 24 saat zorunlu olarak padokta devam eder. Bu hususu at
sahibi peşinen kabul eder.
Madde 8- TJK’nın süresinde ödenmeyen bakım ücretleri için kısrak/taylar üzerinde alıkoyma hakkı
mevcut olup, bu hususu at sahibi kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca vadesi geçmiş 3 aylık borcu bulunan at sahiplerinin kısraklarına/taylarına verilen standart
bakım hizmeti durdurularak, at sahibi tarafından kısrakların/tayların alınacağı tarihe kadar ünite
yetkililerince belirlenecek açık alanlara alınırlar. Talimatnamenin 12. maddesinde yer alan ödeme
hükümleri uygulanarak yasal takibat başlatılır.
Madde 9- Pansiyon hara/aşım istasyonundan çıkartılan veya ölen kısrak/tay ile başka kısrak/tay
değişikliği yapılamaz.
Pansiyon hara/aşım istasyonundaki kısrağın/tayın sahip değişikliği halinde daimi pansiyonerlik
hakkının devam edebilmesi için yeni sahibi tarafından Pansiyon Hara Talimatnamesinin
imzalanması ve varsa TJK’ya olan vadesi geçmiş borcunun ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
kısrak/tay pansiyon haradan çıkarılır. Kısrak/tay satışının resmileşmesinin ardından 5 iş günü içinde
alıcı ve satıcının yeni durumu TJK Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri zorunlu olup,
bildirim eksikliğinden dolayı yapılamayan işlemlerden TJK sorumlu tutulamaz. Ayrıca sahip
değişikliklerinde gerekli bildirimlerin yapılmaması halinde, ata ait borç bakiyesinden işbu
talimatnameyi imzalayan at sahibi sorumludur.
Madde 10 – TJK’ya herhangi bir sebeple vadesi geçmiş borcu olan at sahiplerinin daimi pansiyoner
müracaatları kabul edilse dahi, söz konusu borç ödenmeden, borçlu at sahibinin kısrak/tayının
hara/aşım İstasyonuna girişine izin verilmez. Kısrak/tayın daimi pansiyonerlik kabulü için yapılan
çağrıya müteakip, 5 iş günü içinde varsa vadesi geçmiş borcun ödenmesi ve işbu talimatnamenin
diğer hükümlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde müracaatı iptal edilir.
Madde 11- Hara/aşım istasyonunda yer olması durumunda, TJK Yönetim Kurulunca onaylanması
halinde, risk oluşturabilecek sağlık problemi, borç vb. istisnalar dışında, işbu talimatnamede
belirtilen sınırlamalar dikkate alınmaksızın kısrak kabulü yapılabilir.
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lll. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 12- Talimatnameye göre pansiyon hara/aşım istasyonundan çıkması gerekli olan
kısrak/taylar, at sahibinin iletişim bilgilerinden birine (e-mail, sms veya adresine) yapılacak
bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde sahibi tarafından alınmadıkları takdirde cari bakım
ücretinin % 25’i oranında cezalı ücret alınır. Süresinde ödenmeyen cari bakım ücretine TJK
tarafından tespit edilen vade farkı+KDV uygulanır.
Madde 13 - Aylık bakım ücretleri ve ödeme koşulları her yıl TJK Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. At sahibi tespit edilen yeni bakım ücretini ve ödeme koşullarını aynen ve peşinen kabul
eder.
Ayrıca daimi pansiyonerlik hizmeti almakta olan kısrağın/tayın sahibi, TJK Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen uygulama esasları dahil, her konuda alınan/alınacak tüm kararların gereklerini
yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 14- Aylık bakım ücretlerinin müteakip ayın sonuna kadar ödenmesi mecburidir. Bakım
ücretini zamanında ödemeyen at sahibi için TJK tarafından belirlenen oranda vade farkı+KDV
uygulanır. At sahibi cari bakım ücretini geç ödemesi halinde aylık gecikme cezalarını ödemeyi
kabul ve taahhüt eder. Cari bakım ücreti ve gecikme cezasına itiraz edemez. Borcunu ödemeyen
veya talimatnameye riayet etmeyen yetiştiriciler ile ilgili yasal işlemler başlatılabilir. Bu şekilde
hareket eden at sahibinin yeni kısrak/tayları pansiyon hara/aşım istasyonuna kabul edilmez.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kısrak/taylarını pansiyon hara/aşım istasyonundan
çıkarmaları için bildirim yapılan At sahiplerinin iletişim bilgilerinden birine (e-mail, sms veya
adresine) yapılacak bildirimi takiben 15 gün içinde kısrak/taylarını pansiyon hara/aşım
istasyonundan almamaları halinde, bildirim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 12. madde
esasları dâhilinde işlem yapılır.
Madde 15- Pansiyon hara/aşım istasyonunda bulunan anasından ayrılmış İngiliz taylar doğdukları
yılı takip eden yılın, Arap taylar ise doğdukları yılı takip eden 2. yılın en geç 31 ARALIK tarihine
kadar pansiyon hara/aşım istasyonundan alınmak zorundadır. Herhangi bir bildirime gerek
olmaksızın bu tarih itibariyle alınmayan söz konusu taylar cezalı duruma düşer ve bu durumdaki
taylara, gecikilen gün başına taylar için uygulanan cari günlük bakım ücretinin %25’i oranında ceza
günlük olarak uygulanır.
Ancak veteriner hekim raporu bulunan veya pansiyon hara/aşım istasyonunda boks kapasitesi
müsaitliği durumunda, ilgili ünite yetkililerinin belirleyeceği tarihe kadar, pansiyoner statüsünde
kalmaya devam eden taylar için cezalı ücret tahakkuk ettirilmez.
Pansiyon hara/aşım istasyonunda barınma açısından yer sıkıntısı olması halinde, cezalı duruma
düşen taylar doğum tarihleri itibariyle en erken doğmuş taydan başlamak üzere 24 saat padoka
alınırlar ve bu tayların bakım, beslenme, tedavi ve barınmaları zorunlu olarak 24 saat padokta
devam eder. Bu duruma at sahibi hiçbir şekilde itiraz edemez. Alınmayan taylar için yasal takibat
başlatılabilir.
Annesi tarafından reddedilen, öksüz kalan veya süt analığına gelen taylar azami 6. aylarına kadar
pansiyon hara/aşım istasyonunda kalabilirler. Bu durumdaki taylar, hara/aşım istasyonu Veteriner
Hekim Heyet raporuna istinaden yukarıda belirtilen süreden daha önce de sütannesinden ayrılabilir
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ve hara/aşım istasyonu tay boks kapasitesi doğrultusunda işbu talimatname yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi kaydıyla daimi pansiyoner olarak kalabilir.
Pansiyon hara/aşım istasyonu boks kapasitesi müsait olduğu takdirde, dışarıdan kabul edilecek
İngiliz taylar için doğdukları yılı takip eden yılın, Arap taylar için doğdukları yılı takip eden 2. yılın
en geç Haziran ayı sonuna kadar hara/aşım istasyonuna müracaatı kabul edilebilir. Bu tarihten sonra
yapılan müracaatlar değerlendirme dışı bırakılır.
At sahibi, daimilik hakkı kazanan kısrağının harada doğan ve yanında gelen tayı için işbu
talimatname hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.
At sahibine yapılacak bildirimler doğrudan doğruya TJK tarafından iletişim bilgilerinden birine (email, sms veya adresine) yapılacaktır. İşbu talimatname bunun doğal eki taahhütnamede verilen
adres, e-mail ve sms bilgilerindeki değişiklikleri at sahibince en geç bir hafta içinde pansiyon
hara/aşım istasyonu müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, aksi takdirde iletişim
bilgilerinden birine (e-mail, sms veya adresine) yapılan bildirimler, geçerli bir tebligatın tüm
sonuçlarını doğurur. Bu hususu at sahibi peşinen kabul eder.
IV. BÖLÜM
SAĞLIK DURUMU
Madde 16- Pansiyon hara/aşım istasyonuna girişte, TJK Veteriner Hekimlerince yapılan kontroller
sonucunda bulaşıcı hastalık riskleri açısından sağlık durumu uygun olmayan kısrak/tayın giriş yazısı
olsa dahi kesinlikle haraya alınmayacaktır.
Madde 17 - Bulaşıcı hastalık taşımadıklarını saptamak amacı ile kısrak/taylar 21 gün karantinaya
tabi tutulabilirler. Bu sürede bulaşıcı hastalık gösterenler pansiyon hara/aşım istasyonuna daimi
pansiyoner olarak kabul edilmez ve hara/aşım istasyonundan çıkartılır.
Madde 18- TJK tarafından tatbik edilmesine karar verilen koruyucu aşıların, pansiyon hara/aşım
istasyonuna alınan kısrak/taylara uygulanması mecburidir. TJK’nın bu aşılamadan doğan herhangi
bir mesuliyeti olmayacaktır.
Madde 19- Kısrak/tayın pansiyon hara/aşım istasyonunda bulunduğu süre zarfında oluşacak ekstra
maliyetler ve tedavi ücretleri at sahibinden ayrıca tahsil edilir. Bu konuda işbu talimatname
hükümleri uygulanır.
Madde 20- TJK pansiyoner kısrak/tayların genel sağlık kontrollerini yapar, gerekli bakım ve gıda
rejimini sağlar, hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalık vukuunda 3285 sayılı Hayvan
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun hükümlerini uygular.
Madde 21- TJK, pansiyon hara/aşım istasyonu dahilinde padok ve diğer mahallerde kısrak/ tayların
her hangi bir surette birbirlerine verebilecekleri zarar veya kazaya uğramaları ve ölümlerinden
sorumlu değildir. At sahibi bu konuda hak iddia edemez. Kısrak/tayların her ne sebeple olursa olsun
yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde at sahipleri, TJK veya çalışanlarına herhangi
bir dava açmayacağını kabul ve taahhüt ederler.
Madde 22- At sahipleri, pansiyon harada/aşım istasyonundaki tıbbi bakım, idare, idman ve
kondisyon, kısrak/tayın bulunduğu boks, padok-tavla yer seçimi, kısrakların çekim faaliyeti,
palpasyon kontrolleri vb. gibi pansiyon hara/aşım istasyonu faaliyetlerine hiçbir şekilde müdahale
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edemez, özel istekte bulunamazlar. Beslenme ile ilgili ilave yem talebi, yem katkı maddesi, vitamin
katkı maddesi ve ilaç talep edemez. Ancak TJK Veteriner Hekiminin onayı dahilinde at sahibi
tarafından temin edilerek beslenme programına ilaveler yapılabilir.
Madde 23- TJK pansiyon hara ve/veya aşım istasyonları dışında, aşım için özel çiftliklere giden
daimi kısrakların pansiyon hara/aşım istasyonuna dönüşlerinin ve yearling tayların pansiyon
hara/aşım istasyonundan çıkışlarının at sahipleri tarafından en geç 24 saat önce pansiyon hara/aşım
istasyonu personeline mesai saatleri içinde bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde atı bekleyecek
nakil aracı ya da nakil aracı içinde bekleyecek atla ilgili hiçbir sorumluluk ve şikâyet kabul edilmez.
Madde 24 – Daimi Pansiyoner kısrakların/tayların kesin çıkışlarında veya Aşım için TJK pansiyon
hara ve/veya aşım istasyonları dışında özel çiftliklere götürülen daimi pansiyoner kısrakların
çıkışında; çıkışa konu kısrak/taya ait tüm borçların ödenmesi veya çıkış tarihi itibariyle tüm
borçların kabul edildiğine ve en geç 30 gün içinde ödeneceğine, aksi takdirde her türlü yasal, icrai
takibatın peşinen kabul edildiğine dair taahhütnamenin at sahibi ya da noter huzurunda düzenlenmiş
vekâletname ile usulüne uygun bir biçimde yetkilendirmiş olan vekili tarafından imzalanması
şartıyla gerçekleşir.
Aşım için özel çiftliklere götürülen kısrak/süttayın seyahate mani bir sağlık sorunu olmadığı halde o
yılın TEMMUZ ayı sonuna kadar pansiyon hara/aşım istasyonuna dönüş yapmamaları halinde
daimi pansiyoner statüleri sona erer ve pansiyon hara/aşım istasyonundan kati çıkış yapmış kabul
edilirler.
Sağlık sorunu olan daimi pansiyoner kısrak/taylar için ise TJK veya İl/İlçe Tarım ve Orman
Müdürlükleri Veteriner Hekimi tarafından sağlık raporu düzenlenmesi şarttır.
Madde 25 - Madde 24 kapsamında veya tedaviye gönderilenler (kısrak/tayların tedavi amacıyla
çıkış yaptığına dair veteriner hekim raporunun ibrazı zorunludur) dışında pansiyon hara/aşım
istasyonundan çıkış yapan atların daimilik statüleri sona erer.
Madde 26- İstenmeyen kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla, ilk defa nakil aracına binecek olan
yearling tayların, yeterli gün ışığı ve yeterli personelin bulunduğu mesai saatleri içinde pansiyon
hara/aşım istasyonundan alınmaları zorunludur.
V. BÖLÜM
AŞIM İŞLEMLERİ
Madde 27- Daimi pansiyoner kısrakların aşım işlemleri, “Aşım Talimatnamesi” esasları
çerçevesinde yürütülür. Bu esaslara hiçbir yetiştirici itiraz edemez.
Madde 28- At sahipleri pansiyon hara/aşım istasyonuna seyis getiremez ve pansiyon hara/aşım
istasyonu personeline ayrıca herhangi bir ödeme yapamaz.
Madde 29- Pansiyon hara/aşım istasyonu ziyaretleri mesai saatleri içinde (mesai saatleri dışına
taşmayacak şekilde) önceden hara yetkililerinden randevu alınarak yapılır.
Madde 30- Pansiyon hara/aşım istasyonu daimi pansiyoner kapasitesi TJK tarafından belirlenir.
Madde 31- T.J.K, at sahibinin talebi veya TJK’nın gerekli görmesi halinde kısrak/tayların gereğine
göre naklini yapmaya/yaptırmaya, doğacak her türlü masrafları at sahibine tahakkuk ettirmeye
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yetkilidir. At sahibi ekteki At Vanı Hizmet Talimatnamesini imzalar ve peşinen kabul ve taahhüt
eder.
Madde 32- Pansiyon hara/aşım istasyonunda bulunan kısrak/tayların her türlü sigortaları at sahibine
aittir.
Madde 33- İşbu talimatnameden doğacak ihtilaflarda, TJK defter, kayıt, tutanak ve raporları yegâne
delil sayılacak ve Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Madde 34- Herhangi bir sebeple değişiklik tasarrufu TJK’ya aittir.
Madde 35- Pansiyon hara/aşım istasyonunda kısrağı bulunan at sahibi işbu talimatname
hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.
35 maddeden oluşan bu talimatnamenin bütün maddelerinde yazılı şartlara hiçbir itirazım olmayıp,
aynen kabul ederim. …../…../…..
At Sahibinin Adı Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

:

Adresi

:

Telefon Numarası

:

e-mail

:

İmza

:

Kısrak/Tayın Nakledileceği Çiftlik Adı ve Adresi:
Veya vekâlet edenin Adı Soyadı:
(Resmi noter onaylı vekâlet olması gerekmektedir)

Adresi

:

Telefon Numarası

:

e-mail

:

İmza

:
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TAAHHÜTNAME
TJK Derneği At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesinin …….................................. Pansiyon
Hara/Aşım İstasyonu’na talimatnamede belirtilen şartlarda …………………………… isimli/orjinli
atımı bıraktım.
Kısraklarımın/taylarımın Türkiye Jokey Kulübü At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesi’nin
sorumluluğu altında bulunduğu süreler içinde pansiyon hara/aşım istasyonu dâhilinde, nakillerinde
ve diğer mahallerde vuku bulabilecek her türlü kaza, yaralanma, sakatlanma ve ölüm halinde
Türkiye Jokey Kulübü At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesini Türkiye Jokey Kulübü ve
çalışanlarını sorumlu tutmayacağıma ve her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak ve talepte
bulunmayacağıma,
Kısrak/taylarımın bulunduğu hara/aşım istasyonunda TJK’nın tasarrufuna bağlı olarak herhangi bir
değişiklik yapılması, bu hara/aşım istasyonunun kapatılması, kapatılmasa dahi atların tahliye
edilmesi yönünde bir karar alınması durumunda hiçbir talepte bulunmadan iletişim bilgilerimden (email, sms veya adresime) birine yapılan bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde kısrak/taylarımı
teslim alacağımı, aksi takdirde kısrak/taylarımın üzerinde Türkiye Jokey Kulübü At Yetiştiriciliği
ve Islahı İktisadi İşletmesi’nin dilediği şekilde tasarrufta bulunabileceğini, kısrağımın/tayımın başka
bir hara/aşım istasyonuna, özel bir çiftliğe veya taahhütnamede belirtilen çiftliğe gönderilmesi
halinde, yol ve bakım ücretinin tarafımdan ödeneceğini, yukarıda belirtilen tüm hususlar hakkında
tarafıma gerekli bilgilendirmenin detaylı bir şekilde yapılmış olduğunu,
Aşım ücretinin tamamının tay doğumuna mütakip 75. güne kadar yatırmadan aşım sertifikasının
verilemeyeceğini ve tescil işlemlerinin başlatılmayacağını, tescil işlem bedelinin hesabıma tahakkuk
ettirileceğini, aşım ücretinin geç yatırılması veya tamamının yatırılmaması durumunda, tescil
işleminin yapılmamasından veya tescil işlemlerinde meydana gelecek gecikmelerden veya herhangi
bir cezai yaptırımdan TJK’yı sorumlu tutmayacağımı,
Taahhütnamede belirttiğim adrese kısraklarımı/taylarımı teslimi mümkün olmadığı veya kabul
edilmemesi halinde, kısraklarımın/taylarımın TJK’nın uygun göreceği yere nakledileceğini,
Kısraklarımın/taylarımın diğer kısrak/tay ve TJK çalışanları ile üçüncü kişilere verebileceği zarar ve
ziyanlardan dolayı Türkiye Jokey Kulübü At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesi’nin sorumlu
olmayacağını,
söz konusu zarar ve ziyanları derhal ve defaten ödeyeceğimi,
kısraklarımın/taylarımın haradan/aşım istasyonundan alınmasına kadar, her biri için ayrı ayrı aylık
cari bakım ücretinin %25’i oranında ceza-i şart olarak cezalı ücret ve TJK Yönetim Kurulunca
aylık olarak belirlenen oranda vade farkı + KDV tahakkuk ettirileceğini,
Vadesi geçmiş 3 aylık borcum bulunduğu takdirde, kısraklarıma/taylarıma verilen standart bakım
hizmetinin durdurulacağını, kısraklarımın/taylarımın, bunları alacağım tarihe kadar ünite
yetkililerince belirlenecek açık alanlara alınacağını, talimatnamenin 12. maddesinde yer alan
ödeme hükümleri uygulanarak hakkımda yasal takibatın başlatılacağını,
TJK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen uygulama esasları dahil her türlü konuda alınan/alınacak
tüm kararların gereklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ettiğimi,
Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 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, yetkinin bittiği tarihte hiçbir ihtar, ihbar veya mahkeme ilamına gerek kalmaksızın
tarafıma vermiş olduğu hizmete son verebileceğini bu durumda Türkiye Jokey Kulübünden maddi /
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manevi tazminat, mahrum kalınacak kâr ve sair nam altında hiçbir bedel ve tazminat talebinde
bulunmayacağımı,
Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu
tarafından yeni bir vade farkı oranı ve hara ücreti belirlendiği takdirde yeni ücretleri peşinen kabul
ettiğimi,
Gayri kabili rücu, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim. …../…../…..
Okudum
At Sahibinin Adı Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

:

Adresi

:

Telefon Numarası

:

e-mail

:

İmza

:

Kısrak/Tayın Nakledileceği Çiftlik Adı ve Adresi:
Veya vekâlet edenin Adı Soyadı:
(Resmi noter onaylı vekâlet olması gerekmektedir)

Adresi

:

Telefon Numarası

:

İmza

:

Ek: T.C. no’lu kimlik belgesi fotokopisi
İşbu Talimatname TJK Yönetim Kurulunun 19.12.2018 tarih ve 13/07 sayılı toplantısında
revize edilerek 18.02.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
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