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GEZİCİ VETERİNER SERVİS HİZMETİ  

TALİMATNAMESİ 

İş bu talimatnamenin amacı Safkan İngiliz/Arap Atı yetiştiriciliğinin teknik esaslar dâhilinde 

yürütülmesi, teşvik edilmesi, bilimsel metotlara göre sağlıklı atların yetiştirilmesine ve at 

neslinin ıslahına katkı sağlamak amacıyla, özel hara/çiftliklere gezici veteriner servis 

hizmetlerinin verilmesine ilişkin kural ve esasların düzenlenmesidir. 

Türkiye Jokey Kulübü tarafından belirlenen gezici veteriner servis hizmetlerinin verilmesine 

ilişkin kural ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

1- Yasal takibe intikal etmiş borcu bulunan talep sahiplerinin hizmet talep etmesi durumunda; 

hizmetin mesai saatleri içinde verilmesi talep ediliyorsa takipli borcu bulunan at sahiplerinden 

peşin ödeme alınmadan hizmet verilmeyecektir. Hizmetin mesai saatleri dışında verilmesi talep 

edilir ise at refahı açısından 1 defaya mahsus hizmet verilecek ve ödemesi ertesi gün mesai 

saatleri içinde yapılacaktır. Ödemenin yapılmaması durumunda at sahibi, bir kez hizmet verilen 

fakat ödemesini yapmayan at sahiplerinin isimlerinin yer aldığı “Hizmet Verilen Fakat 

Ödemesini Yapmayan At Sahibi” listesine alınacak ve atlarına hayati fonksiyonları tehdit eden 

durumlar hariç gezici veteriner servis hizmeti borcu tahsil edilinceye kadar hizmet 

verilmeyecektir. 

2- Hara/Aşım İstasyonu veya Hipodromdan, hizmet talep edilen çiftlikle arasındaki gidiş 

mesafesi dikkate alınarak servis hizmet ücreti ve yapılan işlemlere ait ücretler at sahiplerinin 

cari hesabına tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.  

3- Gezici veteriner servis hizmeti verilen çiftlikte farklı at sahiplerine ait atlara hizmet verilmesi 

halinde, servis hizmeti ücreti, yalnızca hizmet talep eden at sahibi sayısı dikkate alınarak her 

bir at sahibine eşit oranda tahakkuk ettirilecektir. Servis hizmeti ücretine ek olarak yapılan 

işlemlere ait ücretler de ayrıca hizmetlerden faydalanan at sahibine tahakkuk ettirilerek tahsil 

edilecektir. 

4- Verilen veterinerlik hizmetlerinde, at hastaneleri için belirlenen muayene ücretleri esas 

alınacak olup, kullanılacak olan ilaç ve malzeme ücretleri ayrıca hizmetlerden faydalanan at 

sahibinin cari hesabına tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.  

5- Dönemsel olarak faaliyet gösteren Hipodrom/Hara/Aşım İstasyonlarının kapalı olduğu 

dönemlerde hizmet sağlanması amir onayı ile yapılabilecek ve gezici veteriner servis aracının 

çıkış noktası olarak yine ilgili Hipodrom/Hara/Aşım İstasyonları dikkate alınacaktır.  

6- Gezici veteriner servis hizmeti talep eden at sahibi, verilecek hizmetin sağlıklı bir şekilde 

yerine getirilmesi için azami çabayı göstermekle yükümlüdür. At sahibi, veteriner hekimin 

görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için müdahale yapılacak atının zapturapt altına 

alınmasını sağlayacak yeterli personel (seyis, bakıcı gibi) ve ekipman (travay, yavaşa, kantarma 

gibi) ile gerekli her nevi belgeyi müdahale anında hazır bulundurmakla yükümlüdür. 

Aranan şartlar sağlanamadığından dolayı müdahale edilemeyen atın veya müdahale esnasında 

bu şartlardaki eksikliklerden dolayı başta atın, TJK personelinin, TJK’ya ait araç ve ekipmanın, 

at sahibi veya atımın ilgilisinin, at sahibi veya atın ilgilisinin sahip olduğu malzeme, ekipman 

ve sair eşyanın uğrayabileceği her türlü zarara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk geri 

dönülemez bir şekilde at sahibine aittir. Atın ölmesi de dâhil olmak üzere meydana gelebilecek 
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her türlü olumsuz netice, zarar ve ziyandan TJK'nın ve TJK çalışanlarının sorumluluğunun 

bulunmamaktadır. 

7- At sahibinin talebi üzerine gezici veteriner hizmet aracının atın bulunduğu çiftlik vb. yere 

gelmesine rağmen, TJK görevli personelinden kaynaklanmayan nedenlerle hizmet 

verilememesi durumunda iş bu husus nedenleriyle birlikte tutanak altına alınır ve ilgili at 

sahibine gezici veteriner hizmeti verilmiş gibi ücret tahakkuk ettirilir. 

 

8- Gezici veteriner servis hizmeti verilen aygırın, kısrağın, her yaştaki tayın, yaralanması, 

ölümü veya meydana gelebilecek her nevi olumsuz durumdan Türkiye Jokey Kulübü ve 

çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmetin ifası sırasında ve 

neticesinde meydana gelebilecek her türlü riziko at sahibine aittir. At sahibinin, iş bu 

talimatname konusu başvuruyu yapması, meydana gelebilecek her türlü rizikoyu üstlendiği 

anlamına gelmektedir. İş bu sebeple at sahibi, meydana gelebilecek riziko neticesinde Türkiye 

Jokey Kulübü’nden maddi/manevi tazminat, kar kaybı ve benzeri her ne nam altında olursa 

olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağını, dava ikame etmeyeceğini, 

husumet yöneltmeyeceğini, 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 ödeyeceğini kabul etmiş sayılır. 

 

9- Türkiye Jokey Kulübü her zaman için iş bu talimatnamede tek taraflı olarak değişiklik yapma 

hakkına haizdir. 

 

10- TJK, işbu Talimatname kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleşmesi ile hizmetlerin görülmesi 

esnasında oluşabilecek her türlü zarardan dolayı ilgili at sahibi ve diğer üçüncü kişilere karşı 

talep, takip ve dava hakkını saklı tutar. 

 

İşbu Talimatname TJK Yönetim Kurulunun 19.12.2018 tarih ve 13/07 sayılı toplantısında 

revize edilerek 27/03/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


