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MİSAFİR AYGIR TAAHHÜTNAMESİ 

 

Ben ________________________________ ,(TC :_____________________) 

 

 

Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulunun 

26.08.2020 tarih ve 06/04 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda,  09.12.2020 tarihinde 

revize edilerek yürürlüğe giren Misafir Aygır Talimatnamesi’nde belirtilen şartları okuyup, 

anlayıp hür iradem, serbest istek ve arzumla kabul ettim ve Sahibi/Vekili bulunduğum 

_________________________ isimli aygırımı, TJK _________________________ 

Harasına/Aşım İstasyonu’na bıraktım.  

 

Bu doğrultuda; 

 

Bir sureti tarafıma elden tebliğ edilen TJK Misafir Aygır Talimatnamesi’nin, işbu Misafir Aygır 

Taahhütnamesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Talimatname’de yer alan bütün maddeleri 

okuduğumu, anladığımı ve bu kapsamda bütün maddeleri hür iradem, serbest istek ve arzumla 

kabul ettiğimi ve maddelere eksiksiz bir şekilde riayet edeceğimi, 

 

Aşım sezonu boyunca misafir aygırımın TJK’ya geçici olarak kabul edildiğini ve her türlü 

bakım, tedavi, kontrol, koruyucu uygulamalar vb. sair masraflar ile aygırımın pansiyon 

ücretinin tarafıma ait olduğunu, 

 

Hara/aşım istasyonuna misafir pansiyoner olarak kabul edilen aygırıma hiçbir surette müdahale 

etmeyeceğimi ve ilgililere talimat veremeyeceğimi, ayrıca, tedavi amaçlı ve mücbir sebepler 

dışında, tarafımca getirilen/getirilecek veteriner hekim, aygır seyisi, nalbant vb. kişilerin 

hara/aşım istasyonuna girmesine ve  aygıra müdahale etmesine izin verilmeyeceğini bildiğimi 

ve bu kapsamda hareket edeceğimi, 

 

TJK Yönetim Kurulu tarafından, genel ahlak kurallarına aykırı davranışta bulunulduğu 

kanaatine varılması halinde tüm aygırlarımın, asgari 1 aşım sezonu olmak kaydıyla, Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenen süre boyunca TJK tesislerine kabul edilmeyeceğini, işbu süre 

içerisinde, aygır sahip değişikliği gerçekleşse dahi anılan kararın, ilgili aygır/aygırlar için 

uygulanmaya devam edeceğini, söz konusu nedenle uğrayabileceğim zarardan TJK’yı sorumlu 

tutmayacağımı, herhangi bir hak, maddi ve manevi tazminat talep etmeyeceğimi, 

 

Aşım sezonu süresince aygır ile ilgili olarak Sahibi/Vekili olduğum atıma fiili haciz gibi, 

herhangi bir şekilde Misafir Aygır Talimatnamesi’nin uygulanmasını ve muhatabını 

değiştirecek uygulamaya sebebiyet vermeyeceğimi, fiili haciz veya rehin gibi durumlarda 

borcumu derhal ödeyerek Talimatnamenin uygulanmasına engel durumu ivedi olarak ortadan 

kaldıracağımı, aksi takdirde işbu durum hasebiyle TJK’nın uğradığı veya uğrayacağı tüm 

zararları gayri kabili rücu olarak ödeyeceğimi, 

 

TJK’nın onayı dahilinde tarafımdan belirlenen aşım adedi ve ücreti ile ilgili değişiklik 

yapmayacağımı, ancak hara/aşım istasyonu kısrak boks kapasitesinin müsaitliği durumunda, 

aşım sezonu başladıktan 60 gün sonra, TJK veteriner hekimlerinin aygırın sağlığı ile ilgili 

görüşleri doğrultusunda aygırın kontenjan harici ve/veya dahili tüm aşım sayılarını sadece bir 

defaya mahsus olmak üzere yükseltilebileceğini, aygırıma başvurusu bulunan kısrakların 

kabulünün Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda yapılacağını, bu kapsamda Türkiye 

Jokey Kulübü Aşım Talimatnamesi’nde yer alan tüm hükümleri ve şartları aynen kabul ettiğimi, 
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Gereklilik halinde hara/aşım istasyonunda bulunan aygırım ile ilgili her türlü sigortanın 

tarafımca yaptırılacağını,  

 

Aygırımın damızlık belgesinin çıkartılması ve/veya her yıl vize edilmesinin sorumluluğumda 

olduğunu, aksi durumda oluşabilecek her türlü idari, adli ve cezai sorumluluğun tarafıma ait 

olacağını, Pasaport/pedigri/damızlık belgesinin ibraz edilmesi ve ilgili aşım yılında TJK veya 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanması zorunlu görülen aşıların yaptırılması 

şart olduğundan (aşılar pasaport/pedigriye veya sisteme işlenmiş olabilir) belgesini ibraz 

etmediğim veya zorunlu aşılarının yaptırıldığı belgeleyemediğim aygırımın hara/aşım 

istasyonlarına kabul edilmeyeceğini ve aşımlarının yaptırılmayacağımı bildiğimi, 

 

Aygırımın, hara/aşım istasyonlarında bulundukları süre zarfında vuku bulabilecek her türlü 

kaza, yaralanma, sakatlanma, hastalık ve ölüm hallerinde Türkiye Jokey Kulübü Derneği At 

Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesi’ni ve çalışanlarını sorumlu tutmayacağımı, Türkiye 

Jokey Kulübü’nden ve ilgili personelinden, başta maddi - manevi tazminat da dâhil olmak üzere 

her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak ve/veya talepte bulunmayacağımı, buna ilişkin 

dava ikame etmeyeceğimi, 

 

Sahibi/Vekili bulunduğum aygırımın, TJK hara/aşım istasyonuna nakline/aşım yapmasına 

engel sağlık problemi olması (TJK veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekim 

raporu gerekmektedir) veya ölümü dışında aşıma başlama tarihinden en az 1 ay önce getirerek 

izolasyon/adaptasyon sürecini aşım yapacağı hara/aşım istasyonunda geçireceğini, aygırımın 

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 taahhütname hükümlerini kabul ederek imzalayan tarafımın ödemekle yükümlü 

olduğunu, İzolasyon/adaptasyon sürecinde aygırımdan, Contagious Equine Metritis, Klebsiella 

Pneumonia. Pseudomonas Aeroginosa, Leptospira etkenleri açısından teste tabi tutmak üzere 

swap, idrar ve kan örnekleri TJK hara/aşım istasyonlarında TJK veteriner hekimlerine 

aldıracağımı, tarafımca 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 tarafımın yegane sorumlu 

olacağını,  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 asli aygır listesinin ilan edilmesini müteakip 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 beher aygır için, beher gün başına günlük misafir aygır pansiyonerlik 

ücretinin 2 katı ücretin tahakkuk ettirileceğini, Asli aygır listesi ilan edildikten sonra misafir 

aygır müracaatı yapılan ve başvurusu kabul edilen aygırın, kabul tarihinden itibaren 7 gün 

içinde hara/aşım istasyonuna giriş yapması gerektiğini, en geç giriş tarihinden itibaren 15 gün 

içinde aygırımın tesise giriş yapmaması durumunda ilgili aygırımın misafir pansiyonerlik 

hakkının iptal edilebileceğini, 15 Şubat (dâhil) tarihine kadar tesise, mücbir sebep olmadan giriş 
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yapmayan aygırımın müracaatının iptal edileceğini, aygırımın 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’nın, Sahibi/Vekili bulunduğum aygıra 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 yetkili olduğunu, 

 

Misafir pansiyoner aygır aylık bakım ücreti ve aşım hizmet bedeli TJK Yönetim Kurulu 

tarafından belirleneceğini, bu ücretlere hastalık halinde uygulanacak tedavi ücretlerinin, sağlık 

testleri vb. arızi ve diğer tüm masrafların dâhil olmayıp, bu ücretlerin ayrıca tarafımca 

ödeneceğini, gününde ödemediğim ücretler için TJK Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak 

belirlenen oranda vade farkı + KDV ayrıca tahakkuk ettirileceğini, tarafımca ödenmeyen tüm 

ücretler, cezalar ve vade farkı alacakları hakkında, TJK tarafından yapılacak yasal işlem ve 

davalarda reeskont avans faizinin uygulanacağını ve ayrıca, TJK Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen uygulama esasları dâhil her türlü konuda alınan/alınacak tüm kararların gereklerini 

yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ettiğimi,  

 

Türkiye Jokey Kulübü’nün 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, böylesi bir durumda Türkiye Jokey 

Kulübü’nden başta maddi/manevi tazminat, mahrum kalınacak kâr ve sair nam altında olursa 

olsun hiçbir bedel talebinde bulunmayacağımı, dava ikame etmeyeceğimi, 

 

Misafir aygır statüsünde hara/aşım istasyonunda kalmakta olan aygırımın, aşım hakkı 

kazanamaması, bulunduğu hara/aşım istasyonunun her ne sebepten olursa olsun kapatılması 

yönünde karar alınması veya Talimatname hükümleri kapsamında herhangi bir nedenle 

hara/aşım istasyonundan çıkartılması gerektiği yönünde TJK tarafından iletişim bilgilerimden 

birine (e-mail, sms veya adres) bildirim yapılması halinde, bildirim tarihi itibarı ile 10 (on) gün 

içinde aygırımı hara/aşım çıkartacağımı, aksi takdirde aygırlar için hara/aşım istasyonu aylık 

cari bakım ücretinin  %100 oranında cezalı ücret tahakkuk ettirileceğini, ayrıca TJK tarafından 

gerekli görüldüğü takdirde aygırımın başka bir hara/aşım istasyonuna veya taahhütnamede 

belirtiğim 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 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, 

 

İşbu taahhütnameden ve ayrılmaz parçası ekli Talimatname’den doğacak ihtilaflarda, TJK 

defter, kayıt, tutanak ve raporlarının yegâne delil sayılacağını ve Bakırköy Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri’nin yetkili olacağını, 

 

 

 

Hür iradem, serbest istek ve arzum ile kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca, işbu 

taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olan TJK Misafir Aygır Talimatnamesi’nin bir suretini 
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elden tebliğ aldığımı, Talimatnameyi detaylıca okuduğumu, anladığımı ve bu doğrultuda 

Talimatnamede yer alan maddeleri hür iradem, serbest istek ve arzum ile kabul ettiğimi, bütün 

maddelere riayet edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim._____/_____/_____ 

 

 

İşbu Taahhütname ve eki olan Misafir Aygır Talimatnamesini okudum, anladım, kabul 

ettim ve talimatnamenin bir nüshasını elden teslim aldım.   

 

At Sahibinin/Vekilinin Adı Soyadı (T.C. Kimlik Numarası) 

 

 

İmzası 

 

 

                                                                

Adresi :    

 

 

Telefon Numarası :  

 

 

E-mail Adresi :                                                               

 

 

Aygırın Gönderileceği Çiftliğin Adı/Adresi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler :  

 

1. Yönetim Kurulunun 26.08.2020 tarih ve 06/04 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda,  

09.12.2020 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren Misafir Aygır Talimatnamesi (8sf)  

 

2. Kimlik Fotokopisi (1 Sf)  

 


