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TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ (TJK) 

MİSAFİR AYGIR TALİMATNAMESİ 

 

Amaç: TJK haralarında ve aşım istasyonlarında, kişi ve kurumlara ait aygırlar ile verilen aşım 

ve bu aygırlara verilen pansiyonerlik hizmetlerine dair usul ve esasları belirlemektir.  

 

Müracaat Şekli: 

 

Madde 1- TJK hara/aşım istasyonlarına aygırlarının kabul edilmesini isteyen misafir aygır 

sahiplerinin, TJK Yönetim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda; Genel 

Müdürlüğe hitaben hazırlanan matbu dilekçe ve taahhütname ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir.  

 

Ortak sahipli aygırlar için başvuru dilekçesi ve taahhütnamenin her bir ortak tarafından 

imzalanması ya da ortaklar tarafından diğer ortağa/3. şahsa verilen vekâletnamenin müracaat 

dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.  

 

Aşım Yeri, Ücreti ve Kontenjanının Belirlenmesi 

 

Madde 2- Aygır sahibi başvuru dilekçesinde ünite tercihlerini belirtirken, her ünite için ayrı 

ayrı aşım ücreti belirleyebilir. Ayrıca, tercihli kısraklar için farklı bir aşım ücreti de 

belirleyebilir. Tercih edilen ünite için belirlenen aşım ücretleri hiçbir surette 

değiştirilemeyecektir. 

 

Başvuru formunda tercih edildiği belirtilen ünitelerin hepsi için ayrı ayrı aşım ücreti 

belirtilmemesi durumunda, dilekçede belirtilen en düşük aşım ücreti, ücret belirtilmeyen 

üniteler için de geçerli olacaktır. 

 

TJK, hara/aşım istasyonlarının at kapasitelerini ve aygır sahibinin tercih sıralamasını dikkate 

alarak aygırın kabul edileceği üniteyi belirler. Ancak TJK, söz konusu aygırın, tercih 

sıralamasında yer almayan bir ünitede aşım hizmeti vermesi hususunda aygır sahibine teklifte 

bulunabilir. Aygır sahibi, teklifi kabul ettiği takdirde yeni ünite için aşım ücretini ve aşım 

adedini güncelleyebilir veya aygırını aşımdan çekme hakkına sahiptir.  

 

TJK tesislerinde hizmet vermekte olan aygırlardan günübirlik statüde hizmet alacak kısrakların 

doğan tayları için, ilan edilmiş olan aşım ücretleri üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. 

 

Madde 3- Aygırın aşım yapacağı toplam kısrak adedi;  

 

 Genel müracaat için ilan edilecek kısrak adedi,  

 Sahip kontenjanı, 

 Aygır sahibi tarafından seçilecek 3. şahıslara ait kısraklar 

  

dâhil olmak üzere 120’yi geçemez.  

 

Aşım ücretini ve çekilecek kısrak adedini belirleme yetkisi, TJK’nın onayı dâhilinde olmak 

kaydıyla, aygır sahibine aittir. Bu kapsamda TJK, aygırlara her türlü muayene, test, gözlem vb. 

uygulamalar yapmaya/yaptırmaya ve aygırın geçmiş yıllardaki diğer verilerini dikkate alarak 

gerekli gördüğü hallerde çekilecek kısrak adedini azaltmaya/artırmaya yetkilidir.  
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Genel müracaat için ilan edilen kısrak adedinden fazla müracaat alan aygırlarda aşım hakkı 

kazanacak kısraklar, misafir aygır müracaat formunda beyan edilmesi kaydıyla, aygır sahibi 

tarafından belirlenebilir. TJK’nın aygır sahibine bildireceği süre sonuna kadar aygır sahibi 

tarafından, aşım görecek kısraklar listesinin TJK Genel Müdürlüğüne teslim edilmemesi 

halinde, ilgili aygırda aşım hakkı kazanacak kısraklar, Aşım Talimatnamesinin hükümleri 

kapsamında belirlenir. İlgili aygırda sezon içinde aşım hakkı oluşması durumunda aşım 

müracaatları, dilekçe tarihi dikkate alınarak sırayla kabul edilir. 

 

Ayrıca, kendi aygırında aşım görecek kısrakların tamamını belirlemek istemeyen aygır 

sahipleri, belirli bir limit dâhilinde kalmak kaydıyla, kendi seçecekleri 3. şahıslara ait kısraklara 

da aşım hakkı tanıyabilirler. Bu uygulamaya esas olacak kısrak adedi, genel müracaat için ilan 

edilen kısrak adedinin %20’sini geçemez. Aygır sahibinin, kendi seçeceği 3. şahıslara ait 

kısrakları, TJK Genel Müdürlüğüne dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir. Bu uygulamada da 

toplam kısrak adedi; genel müracaat için ilan edilen kısrak adedi, sahip kontenjanı ve aygır 

sahibi tarafından seçilecek 3. şahıslara ait kısraklar da dâhil olmak üzere 120’yi geçemez.  

 

Ancak, genel müracaat için ilan edilen kısrak adedi dolan aygır sahibinin talep etmesi ve TJK 

veteriner hekimlerinin görüşleri doğrultusunda, kısrakların günübirlik statüde hizmet almaları, 

ilgili ünitenin günlük aşım programınıaksatmamaları kaydıyla 120 sayısı geçilebilir. 

 

Sahip Kontenjanı Usul ve Esasları 

 

Madde 4- Misafir aygır sahibine/ortağına ve/veya anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına ait olan 

kısraklar ile anılan kişilerin sahibi olduğu veya ortaklığı bulunan ticari şirketler dahil tüm tüzel 

kişiler adına kayıtlı olan kısraklar için ayrılacak sahip kontenjanı, aygır sahibinin başvuru 

esnasında belirttiği sayılar üzerinden veya gerek görülmesi halinde TJK Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. Aygır sahibinin kontenjan hakkı 3. şahıslara devredilemez, genel müracaat 

için ilan edilen kısrak adedine eklenemez.  

 

Aygır sahibinin kontenjanı olan kısraklar için aşım ücreti alınmaz. Ancak her kısrak için aşım 

hizmet bedeli peşin olarak tahsil edilir. Aygır sahibinin, kendi aygırları ile kendi 

kontenjanındaki kısrakları arasında aşım yapılmadan önce talep edilen değişiklik/iptal 

işlemlerinde tekrar aşım hizmet bedeli tahsil edilmez veya tahsil edilmiş olan aşım hizmet 

bedeli aygır sahibine iade edilir. 

 

Ancak 2 siklustan az aşım gören söz konusu kısrakların gebe kalmaması halinde aşım hizmet 

bedeli, TJK lehine aşım hizmetinin gerçekleştiği yılın geliri olarak kaydedilmesi kaydıyla, aşım 

iptali yapılabilir veya aşım hizmet bedelinin tekrar ödenmesi şartıyla müracaat değişikliği 

gerçekleştirilebilir. 

 

Müracaatların Değerlendirilmesi 

 

Madde 5- TJK, aygır müracaatlarını, hara/aşım istasyonlarında konaklama yapabilecek at 

kapasitesi dâhilinde değerlendirir. Misafir aygır adaylarında aranan nitelikler yeterli olsa dahi 

müracaatları veya aygırın hara/aşım istasyonuna girişini kabul edip etmemekte, ilgili aşım 

sezonunda oluşabilecek ihtiyaç ve talepler doğrultusunda misafir aygır seçimi esaslarının 

güncellenmesinde TJK Yönetim Kurulu yetkilidir.  

 

Aygırların, TJK hara/aşım istasyonlarında aşım yapmak üzere misafir pansiyoner aygır adayı 

olabilmeleri için, aşağıda yazılan şartlardan en az birine haiz olmaları zorunludur.  
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1. En az bir tayı Triple Crown yapmış olan aygırlar. 

2. En az bir tayı uzun vadeli koşu kazanmış olan aygırlar. 

3. En az bir tayı G1 koşu kazanmış aygırlar. 

4. G2 koşu kazanmış en az iki tayı olan aygırlar. 

5. Bir G1 koşuda plase (2. veya 3.) olmuş veya bir G2 kazanmış en az iki tayı olan aygırlar. 

6. G1 veya G2 koşuda plase (2. veya 3.) olmuş en az üç tayı olan aygırlar. 

7. Grup koşu kazanmış veya G1 de plase (2. veya 3.) olmuş veya G2 de plase (2. veya 3.) olmuş 

en az üç tayı olan aygırlar. 

8. Kendisi Triple Crown yapmış olan aygırlar. 

9. Kendisi uzun vadeli koşu kazanmış olan aygırlar. 

10. Kendisi G1 koşu kazanmış aygırlar. 

11. Kendisi en az iki G2 koşu kazanmış aygırlar. 

12. Kendisi en az iki G1 koşuda plase (2. veya 3.) olmuş veya en az bir G1 koşuda                     

plase (2. veya 3.) olmuş ve en az bir G2 kazanmış aygırlar. 

13. Kendisi en az üç koşuda; G1 de plase (2.veya 3.) veya G2 de plase (2. veya 3.) olmuş olan 

aygırlar. 

14. Kendisi en az üç koşuda; G2 de birincilik veya G3 de birincilik veya  G1 de  plase (2. veya 

3.) veya G2 de plase (2. veya 3.) olmuş olan aygırlar. 

15. Kendisi bir adet G1 koşuda 2. olmuş veya bir adet G2 koşu kazanmış aygırlar. 

16. Yukarıdaki şartları sağlamayan, ancak bir önceki  aşım sezonunda TJK hara/aşım 

istasyonlarında veya özel çiftlikte 25 ve üzeri kısrağa aşım yaptığı İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine teslim edilen aşım sertifikaları ile belgelenen aygırlar. 

 

İşbu Talimatname kriterlerinde bahsi geçen tüm koşular;  yurt içindeki koşuları ve Uluslararası 

Yarış Standartları Kataloğunun 1. bölümünde bulunan koşuları kapsamaktadır. Yurt dışında 

Listed koşular, yurt içindeki G3 koşuların; yurt içinde A2 ve KV-11 koşuları, G2 koşuların;  A3 

ve KV-10 koşuları ise G3 koşuların muadilidir.  

 

2016 yılına kadar (2016 yılı dâhil) ithal edilen aygırlar ile 2017 aşım sezonu başlamadan 1 ay 

öncesi, TJK hara/aşım istasyonlarına giriş yaptırılacağı taahhüt edilen yeni ithal aygırlar için, 

yukarıda bulunan şartlar gözetilmeksizin misafir pansiyoner aygır adaylık başvuruları kabul 

edilir. Söz konusu tarihten sonra ithal edilen/edilecek aygırlar için ise, yukarıda belirtilen 

şartlara göre değerlendirme yapılır.  

 

Asli aygır listesi aşım müracaatlarının sona ermesini müteakip, sahip kontenjanında bulunan 

kısraklar hariç, en yüksek müracaat alan aygırdan başlanmak üzere, hara/aşım istasyonu boks 

kapasitesi dikkate alınarak belirlenir. Aygır sahibine/ortağına ve/veya anne, baba, kardeş, eş ve 

çocuklarına veya tüm bu kişilerin sahibi olduğu veya ortaklığı bulunan ticari şirketler dâhil tüm 

tüzel kişiler adına kayıtlı olan atlar sahip kontenjanı içinde değerlendirilir. 

 

Başvurulan ünitede bokslar, en fazla müracaat alan misafir aygırdan, en düşük müracaat alan 

misafir aygıra doğru, sırayla tahsis edilir.  Başvuru adetlerine göre yerleştirilen aygırlardan 

sonra, birden fazla aygırın eşit sayıda en düşük müracaatı alması halinde, kalan 

boksda/bokslarda aşım yapma hakkı kazanacak olan aygır, yukarıdaki performans sıralamasına 

göre belirlenir. Eşitliğin devam etmesi durumunda kura çekimi yapılır.  

 

Misafir aygır olarak giriş hakkı kazanan aygıra, hak kazandığı ünite dışında başka bir ünite için 

değişiklik hakkı verilmez.  
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İlk tahsislerden sonra hara/aşım istasyonlarında yer kalması durumunda, başvuruda bulunulan 

aygırlar, TJK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu durumda aşımlara dâhil edilmesine 

karar verilen aygırlar, ilk başvuru sürecinde teslim edilmiş olan başvuru formunda belirtilen 

fiyat ve kontenjan bilgilerine göre ilan edilirler. İlk başvuru döneminde söz konusu aygırların 

müracaatı bulunmuyorsa ya da ilk başvuru formunda yer açılan ünite aygır sahibinin tercih 

listesinde yer almıyorsa, aygır sahibi tarafından fiyat ve kontenjan belirlenebilir. 

 

İlk aşım müracaatlarının sona ermesini müteakip, aşımlardan çekilmesi talep edilen aygırlar, 

asli aygır listesinin ilan edilmesi müteakip listeden çıkartılırlar.   

 

Hara/Aşım İstasyonlarına Girişte İstenilen Testler, Aşılar ve Belgeler 

 

Madde 6- a-) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yetkili laboratuvarlar tarafından her yıl 

KASIM ayından itibaren yapılan ve 1 yıl geçerli olan EVA, RUAM, DOURINE ve 

SALMONELLA ABORTUS EQUI test sonuçları ibraz edilmelidir.  

 

Yeni ithal edilen aygırlarda uluslararası referans laboratuvarda KASIM ayı itibarı ile 

gerçekleştirilmiş yukarıda belirtilen test sonuçları kabul edilecektir. Eksik olan test olması 

halinde, yalnızca eksik olan testlerin Türkiye’de yukarıda belirtilen yetkili laboratuvarlarda 

yaptırılması gereklidir.  

 

Testlerin tamamlanması ve TJK tarafından istenilen belgeler (pasaport, aşı bilgisi vb.) ile İl/İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan soy kütüğü damızlık belgesi başvuru dilekçelerinin 

kaşeli nüshasının ibraz edilmesi gerekmektedir.  

 

b-) Pasaport veya damızlık belgesinin aslının veya fotokopisinin ibraz edilmesi ve ilgili aşım 

yılında TJK veya T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanması zorunlu görülen 

aşıların yaptırılması şarttır (aşılar pasaporta veya TJK sistemine işlenmiş olabilir).   

 

Damızlık belgesi müracaatı yapılmış olan namzet aygırların, İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine yapılan soy kütüğü damızlık belgesi başvuru dilekçelerinin kaşeli nüshasının 

ibraz edilmesi ve kan analiz sonuçlarının damızlık belgesi almaya uygun olması gerekmektedir.  

 

Ayrıca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı veya TJK tarafından yapılması zorunlu tutulacak diğer 

tetkikler ile belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.  

 

Bu maddede tanımlanan test aşı, belge vb. tüm gerekliliklerin eksiksiz ibrazı halinde, aygırların 

hara/aşım istasyonlarına girişlerine ve aşım yaptırılmalarına izin verilir. 

 

Aygırların Hara/Aşım İstasyonlarına Girişi 

 

Madde 7- Aşım müracaatları tamamlanıp, asli aygır listesinin ilan edilmesini müteakip, Misafir 

pansiyoner aygırlar, TJK hara/aşım istasyonuna en geç 15 Ocak tarihinde giriş yapmak 

zorundadır. Asli aygır listesi ilan edildikten sonra misafir aygır müracaatı yapılan ve başvurusu 

kabul edilen aygırlar ise kabul tarihinden itibaren 7 gün içinde hara/aşım istasyonuna giriş 

yapmak zorundadır.  

 

Söz konusu aygırlardan, aşıma başlamadan önce Contagious Equine Metritis, Klebsiella 

Pneumonia, Pseudomonas Aeroginosa, Leptospira etkenleri açısından teste tabi tutulmak üzere 

swap, idrar ve kan örnekleri, TJK hara/aşım istasyonlarında, TJK veteriner hekimlerince alınır. 
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TJK hara/aşım istasyonları dışında alınacak örnekler kabul edilmez. Test sonuçları aşıma uygun 

bulunan aygırlar, TJK veteriner hekimlerinin uygun görmesi halinde aşıma başlatılabilirler.  

 

Asli aygır listesi ilan edildikten sonra, sağlık sebebi dışındaki nedenlerle aşımdan çekilen 

aygırlar için, ilan tarihi ile aşımdan çekilme dilekçesinin verildiği tarihe kadar beher aygır için, 

beher gün başına, günlük misafir aygır pansiyonerlik ücretinin 2 katı ücret tahakkuk ettirilir.  

 

Yine sağlık sebebi dışında herhangi bir nedenle aygırların, belirtilen sürelerde hara/aşım 

istasyonlarına giriş yaptırılmamaları halinde; ilgili hara/aşım istasyonunun boks kapasitesi ve 

diğer aygırlar için yapılmış başvurular değerlendirilerek, müracaatları TJK tarafından 

istenildiği an iptal edilebilir. Söz konusu aygırlar için 15 Ocak tarihinden iptal tarihine kadar; 

tahsisi iptal edilmeyip geç giriş yapan aygırlar için ise, 15 Ocak tarihinden hara/aşım 

istasyonuna giriş yaptığı tarihe kadar; beher gün başına, günlük misafir aygır pansiyonerlik 

ücretinin 2 katı ücret tahakkuk ettirilir. Ancak mücbir sebep olmaksızın, 15 Şubat (dâhil) 

tarihine kadar TJK hara/aşım istasyonlarına giriş yaptırılmayan aygırların müracaatları kesin 

olarak iptal edilir.   

 

Aşım Sezonu 

 

Madde 8- TJK hara/aşım istasyonlarında aşım sezonu, 15 Şubat tarihinde başlayıp 30 Haziran 

(dahil) tarihinde sona erer. TJK tesislerinde aşım yapacak olan veya aşım yaparak sezon 

bitmeden tesislerden ayrılacak olan aygırlara, sezon içi veya sezon dışında TJK hara/aşım 

istasyonları dışında aşım yaptırılamaz. Aygırın, aşım yapamayacağı belirtilen dönemlerde aşım 

yaptığının tespit edilmesi halinde, ilgili aygır sahibine ait hiç bir aygır, tespitin yapıldığı aşım 

sezonunu takip eden 3 aşım sezonu boyunca TJK hara/aşım istasyonlarına kabul edilmez. İşbu 

madde aşım sezonu başladıktan sonra aşım yapma hakkı kazanan aygırlar için de geçerli olup, 

TJK hara/aşım istasyonlarına getirilecek aygırların,  giriş yapmadan önce aşım yapmamış 

olmaları gerekmektedir.  

 

TJK tesislerinde aşım yapacak misafir aygırlara, ilgili yıl için aşım sertifikalarının 

düzenlenmesinde yalnızca TJK yetkilidir. Söz konusu yılda, aynı aygırların TJK’da aşım 

yaptığı kısraklar hariç, TJK tesisleri dışında aşım yaptığı herhangi bir kısrak için aşım sertifikası 

düzenlenemez.  

 

Aşım Adedinin Artırılması Talebi 

 

Madde 9- Müracaat sırasında aygır sahibi tarafından belirlenmiş olan aşım adetlerinin 

artırılması talebi, asli aygır listesinin ilan edilmesinden sonra yapılabilir. Aygır sahibinin talep 

etmesi, hara/aşım istasyonu kısrak boks kapasitesinin müsaitliği, ve TJK veteriner hekimlerinin 

aygırın sağlığı ile ilgili olumlu görüşleri doğrultusunda aygırın kontenjan harici ve/veya dâhili 

tüm aşım adetlerinin bir defaya mahsus olmak üzere artırılması talebi Yönetim Kurulunca 

değerlendirilir. Olumlu olarak değerlendirilmesi halinde aşım hizmeti alacak kısraklara 

günübirlik hizmet verilir.  

 

Kura çekilmiş olan aygırların aşım adedinin yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde artırılması 

halinde; Aşım Talimatnamesi hükümlerince oluşturulan öncelikli yedek listesinde bulunan 

kısraklar aşım hakkı kazanır. Bu kısrakların hak kazanmasından sonra aşım hakkı kalması 

halinde ise,  ilan edilecek süre içinde dilekçe ile başvuru toplanır.  
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Bu süre zarfında yapılan başvurulardan; halihazırda 2 kısrağı için söz konusu aygırda aşım 

hakkı kazanmış olup daha fazla kısrağı için yeni başvuruda bulunanlar, başka aygırda müracaatı 

bulunan kısraklar, damızlık belgesi başvurusu/vizesi bulunmayan kısraklar değerlendirme dışı 

bırakılarak aşım hakkı kazanabilecek nihai aday kısrak listesi oluşturulur.  

 

Nihai aday kısrak sayısının, kalan aşım hakkı sayısından fazla olması durumunda, aşım hakkı 

kazanacak kısraklar kura ile tespit edilir.  

 

İlgili aygırda kuraya gerek kalmaması halinde, bir at sahibine ait en fazla 2 kısrak aşım hakkı 

kıstı uygulanmaz. 

 

Garanti Olmayan Tek Seferlik Aşım Hakkı Uygulaması 

 

Madde 10- Aygırların aşım programlarının müsait olduğu günlerde, TJK veteriner 

hekimlerinin görüşleri doğrultusunda, aşıma hazır durumda olan ve bahse konu aygırın 

öncelikli yedek listesinde bulunan kısraklara, yedek listesindeki sıra dikkate alınarak, yalnızca 

ilan edilen gün ve 1 defa ile sınırlı olmak kaydıyla aşım hakkı tanınır. Bu kısraklara yalnızca 

günübirlik statüde hizmet verilir. 

 

Öncelikli yedek listesinde aşıma hazır kısrak olmayan veya öncelikli yedek listesi bulunmayan 

aygırlar için, yukarıda belirtilen aşım hakkı, başka bir aygırda müracaatı bulunmayan kısraklara 

da verilir. Aygırın aşım için müsait olduğu gün, asgari 2 gün öncesinden ilan edilir ve müracaata 

açılır. İlan edilen sayıdan fazla müracaat olması halinde ise kura çekilerek aşım hakkı kazanan 

kısrak/kısraklar belirlenir. Bu kısraklara da yalnızca günübirlik statüde hizmet verilir. 

 

Söz konusu uygulama çerçevesinde aşım hakkı kazanan kısraklar için ilgili aygırın aşım 

ücretinin %10’u aşımdan önce kısrak sahibinden tahsil edilir. Aygırdan kaynaklı sorunlar hariç 

herhangi bir nedenle kısrağa aşım yapılmaması halinde, tahsil edilmiş olan bu bedel TJK lehine, 

aşım sonrasında kısrağın boş kalması halinde ise aygır sahibi lehine irat kaydedilir. Aşımın 

yapılamamasının sebebi aygır olması halinde ise tahsil edilmiş bu bedel kısrak sahibinin cari 

hesabına iade edilir. Kısrağın canlı tay doğurması durumunda peşin olarak tahsil edilen bedel,  

aşım ücretinden düşülerek kalan bakiye kısrak sahibinden tahsil edilir ve aygır sahibine ödenir.  

 

Pansiyonerlik, Tedavi ve Aşım Hizmeti Ücretleri 

 

Madde 11- Misafir pansiyoner aygır aylık bakım ücreti ve aşım hizmet bedeli TJK tarafından 

belirlenir. Bu ücretlere hastalık halinde uygulanacak tedavi ücretleri, sağlık testleri, vb. arızi ve 

diğer tüm masraflar dâhil olmayıp, bu ücretler aygır sahibi tarafından ayrıca ödenir.  

 

Gününde ödenmeyen ücretler için TJK tarafından aylık olarak belirlenen oranda vade farkı ve 

KDV ayrıca tahakkuk ettirilir. Aygır sahibi, ödenmeyen tüm ücretler, cezalar ve vade farkı 

alacakları hakkında, TJK tarafından yapılacak yasal işlem ve davalarda reeskont avans faizinin 

uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. 

 

İşbu Misafir Aygır Talimatnamesi gereğince aygır sahibinin, TJK’ya ödemesi gereken ücretler, 

cezalı ücretler ve vade farkları ödemesi, aygır sahibine herhangi bir ihbar ve ihtarda 

bulunmaksızın TJK nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarından resen kesilir ve 

borçlarına mahsup edilir.  
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Aygır sahibi, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarını işbu talimatname süresince ve 

borçlarının tüm fer’ileri ödenene kadar temlik, devir ve ciro edemez. Aynı zamanda işbu 

talimatname rehin sözleşmesi hükmünde sayılmak suretiyle, 3. kişinin alacak haczi ancak 

TJK’nın tüm alacak ve alacaklarına bağlı fer’ilerinden sonra kalan bakiyesi üzerine 

uygulanabilecektir.  

 

Aygırın Geçici Olarak Aşımlara Ara Vermesi 

 

Madde 12- Müracaat edilen aygırın herhangi bir nedenle aşımlara ara vermesi, belirli bir süre 

hizmet verememesi veya fertilite düşüklüğü vb. sağlık sorunları nedenleriyle kontrollü olarak 

aşımlara devam etmesi halinde; aygırın hizmet veremeyeceği süre içinde, kısrağın aşım görmüş 

olup olmadığına bakılmaksızın, siklusu gelen kısraklar için değişiklik/iptal hakkı tanınır.  

 

Aygıra uygulanan tedavinin 30 gün ve üzeri olması halinde ise, aygırın tekrar aşıma başlama 

tarihine kadar, aygırda müracaatı bulunan tüm kısraklar için değişiklik/iptal hakkı tanınır.  

 

Kontrollü olarak aşımlara devam eden aygırlar için yeni müracaat kabulü yapılmaz. 

 

Hara/Aşım İstasyonlarından Çıkış 

 

Madde 13- Misafir aygır statüsünde hara/aşım istasyonunda kalmakta olup, aşım hakkı 

kazanamayan aygır sahiplerinin iletişim bilgilerinden birine (e-mail, sms veya adres) bildirim 

yapılır. Aygır, takip eden 10 gün içinde teslim alınmaması durumunda, herhangi bir mahkeme 

kararına veya ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, nakliye masrafı aygır sahibine ait olmak üzere, 

TJK’nın başka bir hara/aşım istasyonuna veya taahhütnamede belirtilen özel çiftliğe 

gönderilebilir. Söz konusu aygırın TJK hara/aşım istasyonlarından herhangi birinde 

konaklaması halinde her gün için, hara/aşım istasyonu cari günlük bakım ücretinin 2 katı ücret 

tahakkuk ettirilir ve bir sonraki aşım sezonunda müracaatları kabul edilmez.  

 

Aşım hakkı kazanıp, sezon boyunca aşım yapan aygırların, ilgili aşım sezonunun bitimini 

müteakip en geç 15 Temmuz tarihinde çıkış yapmaları gerekmektedir. Bu tarihin aşıldığı her 

gün için cari günlük bakım ücretinin 2 katı ücret tahakkuk ettirilir. 

 

Aygır sahibi, nakliye masrafı ve 2 katı ücret tahakkukuna dahil bir itirazda bulunamaz ve 

uygulamaya yönelik TJK’dan maddi/manevi tazminat, mahrum kalınacak kâr ve sair nam 

altında hiçbir bedel talebinde bulunamaz. 

 

Aygır sahibinin yazılı talebinin TJK tarafından uygun bulunması ve hara/aşım istasyonu aygır 

boks kapasitesinin müsait olması durumunda, pansiyon ücretinin ödenmesi kaydıyla aygır, tüm 

sene boyunca misafir pansiyoner olarak kalabilir. 

 

Aşım Ücretinin Aygır Sahibine Ödenmesi 

 

Madde 14- Aşım ücretinin tahsilâtı TJK tarafından yapılmakta olup, misafir aygır sahibine,       

Aşım Talimatnamesinin “Ödeme Zamanı – Sorumluları ve İptal/ Değişiklik Halinde 

Müeyyideler” başlığı altında belirtilen zamanda, aşım ücretinden müracaat esnasında ödenmiş 

ve TJK lehine aşım hizmetinin gerçekleştiği yılın geliri olarak kaydedilmiş olan aşım hizmet 

bedeli düşüldükten sonra, kısrak sahibinden tahsil edilmesi koşuluyla, aşım bedelinden; stopaj, 

KDV ve oluşabilecek diğer kesintiler ile TJK’ya vadesi gelen borçları mahsup edilerek bakiyesi 

aygır sahibine ödenir.  
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Diğer Hususlar 

 

Madde 15- Misafir pansiyoner aygırlara aşım için gelecek kısrakların kabulü Aşım 

Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda yapılır ve bu kapsamda aygır sahipleri TJK Aşım 

Talimatnamesi’nde yer alan tüm hükümleri ve şartları aynen kabul eder. 

 

Madde 16- Hara/aşım istasyonuna misafir pansiyoner olarak kabul edilen aygırlara, bu aygırlar 

TJK tesislerine girdikten sonra sahipleri tarafından hiçbir surette müdahale edilemez ve TJK 

tesislerinde görev yapan personele herhangi bir talimat verilemez.  

 

Ayrıca TJK’nın onayı dahilinde olan tedavi ve mücbir sebepler dışında, aygır sahibi tarafından 

getirilen veteriner hekim, aygır seyisi, nalbant vb. kişilerin hara/aşım istasyonuna 

girerek  aygıra müdahale etmelerine izin verilmez.  

 

TJK Yönetim Kurulu tarafından, genel ahlak kurallarına aykırı davranışta bulunduğu kanaatine 

varılan aygır sahiplerinin tüm aygırları, asgari 1 aşım sezonu olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen süre boyunca TJK tesislerine kabul edilmez. İşbu süre içerisinde, aygırın 

sahip değişikliği gerçekleşmiş olsa dahi anılan karar, ilgili aygır/aygırlar için uygulanmaya 

devam eder. Söz konusu nedenle aygır sahipleri, zarar/ziyan iddiasıyla TJK’yı sorumlu tutamaz 

ve herhangi bir hak, maddi ve manevi tazminat talep edemez.  

 

At sahibi, aşım sezonu süresince aygır ile ilgili olarak temlik, kira ve satış gibi herhangi bir 

şekilde işbu sözleşmenin uygulanmasını ve muhatabını değiştirecek uygulama yapmayacağını, 

aygıra haciz konulması veya rehin durumunda borcu derhal ödeyerek söz konusu haciz veya 

rehini kaldıracağını, aksi takdirde sözleşmeye aykırılık nedeniyle TJK’nın ve aygırda aşım 

müracaatı bulunan kısrak sahiplerinin uğradığı veya uğrayacağı tüm zararları ödeyeceğini gayri 

kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

 

Madde 17- TJK, misafir pansiyoner aygırın kazaya uğramasından veya herhangi bir nedenle 

hastalanmasından veya ölmesinden mesul olmayacaktır. Aygır sahipleri, zarar/ziyan iddiasıyla 

TJK’yı sorumlu tutamaz ve herhangi bir hak, maddi ve manevi tazminat talep edemez. 

 

Madde 18- Aygırın, nakline/aşım yapmasına engel sağlık problemi olması (TJK veya İl/İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüğü veya TJK tesislerinde çalışmasına izin verilen serbest veteriner 

hekimler tarafından düzenlenmiş olan sağlık raporu gerekmektedir) veya ölmesi dışında, satış 

veya keyfiyete bağlı olarak tesiste bulunmaması nedeniyle TJK’nın kısrak sahibi veya 3. 

kişilere karşı bir sorumluluğunun doğması halinde, ödenen/ödenecek tüm zararları işbu 

talimatname hükümlerini kabul eden aygır sahibi ödemekle yükümlüdür.   

 

Misafir aygır olarak aşım sezonunda aşım hizmeti veren aygırlar, kendilerine müracaat edilen 

tüm kısrakların aşım hizmetlerini tamamlamış olmalarına rağmen, aşım yaptıkları kısrakların 

tekrar aşıma gerek duyması ya da yeni kısraklar tarafından aşım talebi görebilecek olmaları 

nedenleriyle aşım sezonu bitimine kadar tesiste kalmak zorundadır. Ancak aşım yapmasına 

engel sağlık problemi nedeniyle TJK veteriner hekim raporuna istinaden aşımdan çekilen 

aygırlar hariç, aşım sezonu bitmeden hara/aşım istasyonundan ayrılması tercih eden aygırlar 

için bir sonraki aşım sezonunda yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

 

Ayrıca, ilgili aygırlarda aşım yapıldıktan sonra hara/aşım istasyonundan çıkış yapan ve boş 

olduğu tespit edilen kısraklar için, 30 Haziran tarihine kadar (30 Haziran dahil) tekrar aşım 

yaptırılması talep edilmesi halinde, oluşabilecek tüm masraflar (aygır ve kısrağın nakli için 
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gerekli at vanı maliyetleri, veterinerlik, personel ücretleri, sarf malzeme maliyetleri vb.) aygır 

sahibine tahakkuk ettirilir.  

 

Aşım müracaatı almamış olan aygırların ise sezon sonunu beklemeden hara/aşım 

istasyonlarından çıkışlarına izin verilir. 

 

Madde 19- İlan edilen aşım ücretleri haricinde ücret uygulaması için aygır sahibi ile kısrak 

sahibi arasında yapılmış veya yapılacak olan ikili akitler kabul edilmez. 

 

Madde 20- TJK hara/aşım istasyonlarına giriş yapmadan önce kötü huylu, sakat veya hasta 

olduğu tespit edilen aygırlar, asli aygır listesinde ilan edilmiş olsalar dahi misafir pansiyoner 

olarak kabul edilmezler. 

 

TJK hara/aşım istasyonlarına giriş yapmış olup, başka aygıra, kısraklara, taylara veya personele 

zarar verebilecek nitelikte asabi mizaçlı aygırların, veteriner hekimlerden oluşan kurul 

tarafından (hara/aşım istasyonu personeli yeterli olduğu takdirde en az 3, yeterli olmadığı 

durumda en az 2 kişi) raporlanması halinde misafir pansiyonerlikleri sona erdirilir.  

 

Bu kapsamda aygırlarını almaları için at sahiplerinin beyan ettikleri iletişim bilgilerinden birine 

(e-mail, sms veya adresine) bildirim gönderilir. Bildirimin gönderim tarihinden itibaren en geç 

10 gün içinde, at sahibi misafir aygırını hara/aşım istasyonundan almaya mecburdur. 

 

At sahibi yukarıda belirtilen veteriner hekim raporuna itiraz etmeyeceğini ve bildirim içeriğini 

kabul ettiğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle herhangi bir zarar, kar 

mahrumiyeti ve sair talep ve dava hakkı bulunmadığını kabul eder.  

 

Vaki adres,  e-mail, sms bilgilerindeki değişikliğinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde, 

mevcut iletişim bilgilerinden birine yapılan bildirimler geçerli olup, bildirimlerin ulaşıp 

ulaşmadığına bakılmaksızın tebliğ edilmiş kabul edilecektir.  

 

Madde 21- Misafir aygır pansiyonerlik başvurusunda bulunan veya başvurusu kabul edilmiş 

olan aygırın sahibi, TJK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen uygulama esaslarını ve her türlü 

konuda alınan/alınacak tüm kararların gereklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

Madde 22- Hara/aşım istasyonunda bulunan misafir aygırların her türlü sigortaları at sahibine 

aittir. 

 

Madde 23- Damızlık belgesi çıkartılması ve/veya damızlık belgesinin her yıl vize edilmesi 

aygır sahibinin sorumluluğundadır. Aksi durumda oluşacak her türlü idari, adli/cezai 

sorumluluk aygır sahibine aittir.  

 

Madde 24- İşbu talimatnameden doğacak ihtilaflarda, TJK defter, kayıt, tutanak ve raporları 

yegâne delil sayılacak ve Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

 

Aygırlarını TJK hara/aşım istasyonlarına misafir pansiyoner olarak göndermek isteyen aygır 

sahipleri taahhütnameyi imzalayarak müracaatlarına ekleyecek olup, işbu Talimatname ve 

Aşım Talimatnamesindeki şartları tamamen kabul etmiş olacaklardır. 

 

İşbu Talimatname TJK Yönetim Kurulunun 26.10.2022 tarih ve 05/09 sayılı toplantısında 

alınan karar doğrultusunda, 03.12.2022 tarihinde revize edilerek yürürlüğe girmiştir. 


