
At sahibi belgesi almak için gerekli olan belgeler: 
 

1) Dilekçe 

2) 5 adet vesikalık fotoğraf 

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus aile tablosu) 

4) İkametgâh 

5) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi 

6) Gelir beyanı 

 

 Minimum 1200 puan ve üzeri Findeks raporu.  

 At sahibi belgesi almak için müracaatta bulunan kişiler için 1. Derece yakınlarının kefalet 

vermesi durumunda, kefalet veren kişinin minimum 1500 puan ve üzeri Findeks 

raporunun olması şartı aranmaktadır. Kefalet sadece 1 kişi için verilebilmekte olup, kefalet 

veren evli ise ayrıca eşinin yazılı muvafakatinin olması gerekmektedir. 

 

7) Nüfus cüzdan fotokopisi 

8) Özgeçmiş 

9) At sahibi sicil tablosu 
10) Yarış müessesesinden iki asli üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi 

tarafından takdim edilmiş bulunulduğuna dair TJK başkanlığına verilecek ranseyman belgesi 

11) Taahhütname (at yarışları yönetmeliğinin 155. Maddesinin (1). Bendinin (ç) fıkrası gereği) 

12) Türkiye Jokey Kulübü Vakıfbank hesabına 20.000 TL yatırıldığına dair makbuz 

Belge çıktıktan sonra (VAKIFBANK ZEYTİNBURNU ŞUBESİ 

IBAN NO TR 200001500158007285741653) ilgili hesaba yatırılacaktır. 



TJK YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

 

 
At Sahibi Belgesi müracaatı için, gerekli evraklar ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla, 

           

          Adı Soyadı- İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ek: At sahibi Sicil Tablosu (1 adet) 

Ranseyman Belgesi (1 adet) 

Adli Sicil Belgesi (1 adet) 

İkametgah (1 adet) 

Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet) 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (1 adet) 

Fotoğraf (5 adet) 

Gelir Beyannamesi (1 nüsha) 

Üzerine Kayıtlı At Olduğunu Gösteren Belge (1 adet) 

Özgeçmiş (1 adet) 

Taahhütname (At yarışları yönetmeliğinin 155. maddesinin (1). Bendinin (ç) 

fıkrası gereği) 



 
 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ  
At Sahibi Sicil Tablosu 

 
 

 
 

Baba Adı :.......................................................................................................................... 

Ana Adı :.......................................................................................................................... 

Eşinin Adı :.......................................................................................................................... 

Eşinin Mesleği :.......................................................................................................................... 

Doğum Tarihi / Yeri :.......................................................................................................................... 

Medeni Hali :.......................................................................................................................... 

İş ve Mesleği :.......................................................................................................................... 

Kanuni Adresi :.......................................................................................................................... 

…………………………………….………………………………………………………………………………. 

................................................... ………………………………………….…………………………………… 

................................................... ………………………………………………………………………………. 

İletişim Cep :…… ............................................................................................... 

İş :...................................................................................................... 

Ev :...................................................................................................... 

E-mail :…………………….@........................................ 
 
 

 

Müracaat sahibi 
İMZA 

Örnekleri 

  

 

 
Tezkiye Edenler 

 
1……………………………… 

 
 

İMZA 

 
2……………………………… 

 
 

İMZA 

Adı ve Soyadı 

T.C. Kimlik No 

:……..………………………………………………………………… 

:………………………………………………………………………… 

:………………………………………………………………..……… 



Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı’na 

 

 

 
6132 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan nizamname hükümlerine göre yarış 

müessesesince tertip edilen yarışlarda at koşturmak istiyorum. 

 

Bu dilekçenin arka sayfasında bulunan “6132 sayılı kanun hükümlerine göre memleket 

dahilinde tertip edilen koşuların inzibat ve şartlarına müteallik esaslardan” at sahipleri ile ilgili 

hükümlere dair yönetmeliği okudum. 

 

Savcılıktan aldığım iyilik kağıdı ilişikte sunulmuş olup hakkımda aşağıda isimleri yazılı 

şahıslardan lüzumlu bilgi alınabilir. 
 

Gerekli işlemin yapılarak tarafıma at sahibi belgesi verilmesini rica ederim.  
 

İmza 
 

 

 

Dilekçe Sahibinin: 
 

Adı : …………………………………………………………………………. 

Soyadı : …………………………………………………………………………. 

Doğum tarihi ve yeri : …………………………………………………………………………. 

Medeni hali : …………………………………………………………………………. 

İş ve mesleği : …………………………………………………………………………. 

Kanuni ikamet adresi : …………………………………………………………………………. 

 
Hakkımda Ranseyman Alınacak Şahıslar: 

 
1-Adı Soyadı : …………………………………………………………………………. 

Mesleği : …………………………………………………………………………. 

Adresi : …………………………………………………………………………. 

2-Adı Soyadı : …………………………………………………………………………. 

Mesleği : …………………………………………………………………………. 

Adresi : …………………………………………………………………………. 



 

AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİ 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
At sahibi belgesi alacak kişilerde aranacak nitelikler 

MADDE 155 – (1) At sahibi belgesi alacak kişilerin aşağıda yazılı nitelikleri taşımaları gerekir: 

a) Reşit olmak, 

b) Bir mahkeme ilamıyla medeni hakları kullanma ehliyeti kısıtlanmış veya meslek ve sanat icrasından 

veyahut kamu hizmetlerinden yasaklanmış bulunmamak, 

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa 

bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı 

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak, 

ç) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yarış gelirlerinden gördükleri görev karşılığında ücret alan Yarış 

Müessesesi personeli, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü, Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma 

Ofisleri, Bakanlıkça doping ile ilgili işlemleri yürütmek üzere belirlenen referans ya da akredite laboratuvarları ve 

yarış sezonlarında görevlendirilen kişiler ile jokey, apranti veya bunların eşi olmamak. 

(2) Yarış müessesesi tarafından; at yetiştiriciliği ve sahipliği ile ilgili, hipodromların bulunduğu ve yarış 

müessesince resmi yarışların yapıldığı tüm şehirlerde şube veya temsilcilikleri bulunan ve bütün yarışçılık 

unsurlarını bünyesinde barındıran derneklerden birinden at sahibi belgesi müracaatında bulunan kişi hakkında 

olumlu görüş istenir. 

At sahibi belgesi alacak kişilerde aranacak şartlar 

MADDE 156 – (1) 155 inci maddede yazılı nitelikler ile aşağıdaki şartları taşıyanlara at sahibi belgesi verilir: 

a) Yarış Müessesesinden iki üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi tarafından takdim 

edilmiş bulunmak, 

b) Yarış atına bakma ve koşturmanın gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek maddi imkanlara sahip 

olmak ve bunları Yarış Müessesesince belirlenen esaslara uygun olarak belgelemek, 

c) Ortak at koşturmak için noter tarafından onaylanmış at sahibi belgesine sahip olan ortaklar arasında 

düzenlenen sözleşme veya muvafakatnameyi Yarış Müessesesine tescil ettirmiş olmak, 

ç) Üzerine kayıtlı at olduğunu gösterir belgeyi beyan etmek, 

d) Yarış müessesesi tarafından istenilen diğer belgeleri temin etmek. 

At sahibi belgesinin geri alınması ve vize edilmesi 

MADDE 157 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi belgesi alanların bu belgeleri; 

a) 155 ve 156 ncı maddelerde belirtilen nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması 

veya sonradan kaybedilmiş olması, 

b) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, ceza süresiyle sınırlı 

olmak kaydıyla, geçici veya süresiz disiplin cezası almış olması, 

c) At sahibi ve vekili belgesinin başkalarına kullandırıldığının tespit edilmiş olması, durumunda 

Yarış Müessesesinin kararı ile iptal edilir ve geri alınır. 

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 155 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 

kişilerin herhangi bir şekilde at sahibi belgesine sahip olduklarının tespiti durumunda, 155 inci maddenin birinci  

fıkrasının (ç) bendinde belirtilen bu durumları devam ettiği sürece at sahibi belgeleri geçici olarak askıya alınır. 

Durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde, talepleri doğrultusunda durumlarının mevzuat hükümleri 

çerçevesinde uygun olduğu anlaşılan kişilerin at sahibi belgeleri kendilerine iade edilir. 

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize 

ettirilmek zorundadır. At sahibi belgesini vize ettirmeyen at sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlar, bu 

Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen koşulara kaydedilmez. At sahibi belgesini vize ettirmek için, başvuru 

tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış arşiv kayıtlı adli sicil belgesi ve Yarış Müessesesinin istediği diğer  

belgeler ile birlikte her yılın Kasım ayı içerisinde Yarış Müessesesine başvurmalıdır. Bu zaman dilimi dışında 

yapılacak vize başvurularında da aynı şartlar aranır. Yapılan vizeler bir yarış yılı için geçerlidir. 

Gerçek dışı takdim ve at sahibi vekilliği 

MADDE 158 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen at sahibi belgesinin verilmesine engel olan hallerden 

herhangi birinin varlığını bildiği halde, bunun aksini belirterek at sahibini Yarış Müessesesine takdim eden 

şahısların bu ve daha sonraki takdimleri kabul edilmez. 

(2) 155 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşıyan şahısların, 156 ncı 

maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki belgeleri ibraz ederek başvuranlardan Yarış Müessesesince uygun 

görülenlere at sahibi vekili belgesi verilebilir. 

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi vekili belgesi alanların bu belgeleri; 

a) 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen nitelik ve şartlardan 

herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmiş olması, 

b) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, ceza süresiyle sınırlı 

olmak kaydıyla, geçici veya süresiz disiplin cezası almış olması, 

c) At sahibi vekili belgesinin başkalarına kullandırıldığının tespit edilmiş olması, durumunda 

Yarış Müessesesinin teklifi ve Yüksek Komiserler Kurulunun kararı ile iptal edilir ve geri alınır. 



 

 

 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

 

At yarışları yönetmeliğinin 155. maddesinin (1). Bendinin (ç) fıkrası gereği; “ Bu Yönetmelik 

hükümleri uyarınca yarış gelirlerinden gördükleri görev karşılığında ücret alan Yarış 

Müessesesi personeli, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü, Yüksek Komiserler 

Kurulu Çalışma Ofisleri, Bakanlıkça doping ile ilgili işlemleri yürütmek üzere belirlenen 

referans ya da akredite laboratuarları ve yarış sezonunda görevlendirilen kişiler ile jokey, 

apranti veya bunların eşi olmadığımı” beyan eder at sahibi belgesini aldıktan sonra yukarıda 

belirtilen şartlardan birine sahip olmam durumunda tarafınızı derhal yazılı olarak 

bilgilendireceğimi aksi halde, bu bildirimi yapmamam nedeni ile oluşacak tüm maddi zararı 

karşılayacağımı, taahhüt ederim. 

 

 

 

 

Adı SOYADI İmza 



TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

Yakın aile fertlerinden 1. derece ( Anne –Baba - Eş- Çoçuk ) at sahibi belgesine sahip olan kişiler; 

 

 

Adı Soyadı ve İmza : 
 

 

 

 
 

 

SIR A 
NO 

 
 
ADI VE SOYADI 

 
 
T.C. NUMARASI 

YAKINLIK 
DERECESİ 

(Eş,Çocuk,Anne, 
Ba ba) 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

 


