AŞIM TAAHHÜTNAMESİ
Ben

(TC:

),

İş bu taahhütnamede Konvoy Denizcilik Turizm Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş. olarak anılan
şirket bundan sonraki maddelerde KONVOY AŞ olarak anılacaktır. Aşım hizmeti KONVOY
AŞ’nin işletmiş olduğu EMİRSOY HARASI’nda gerçekleştirilecektir.
Konvoy A.Ş. Yönetim Kurulunun 05.01.2021 tarih ve 2021 – 01 sayılı toplantısında alınan karar
doğrultusunda, 2021 aşım sezonu için yürürlüğe giren Aşım Talimatnamesi’nde belirtilen şartları
okuyup, anlayıp hür iradem, serbest istek ve arzumla kabul ettim ve Sahibi/Vekili bulunduğum, ekli
listede isimleri bulunan kısraklarımın aygır müracaatlarını gerçekleştirdim.
Müracaat ettiğim aygır TOROK isimli aygırdır. TOROK isimli aygırın 15 ŞUBAT 2021’de başlayıp
30 HAZİRAN 2021’de son erecek olan aşım sezonu için geçerli aşım ücretininin 70.000 TL
olduğunu biliyorum. Aşım ücretini son aşım tarihinden itibaren en geç 13. ayın sonunda aygır
sahibine ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Konvoy A.Ş.’den aygır sahibinin hesap numarasını
öğreneceğimi ve bu hesaba yatırmayı kabul ve taahhüt ederim. Aksi halde T.C.M.B. tarafından
uygulanan reeskont faiz oranında faizi ile ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Bu doğrultuda;
1. a) Aşımlarımız günü birliktir. Aşım müracaatı sırasında, Konvoy A.Ş. Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen 800 TL tutarındaki “Aşım Hizmet Bedeli”ni (aşım hizmeti, ilaç,
veterinerlik hizmeti) bildirilen hesap numarasına yatıracağımı, pansiyon hizmetinin
olmadığını, fakat hara veterineri ovulasyon sürecini izlemek istemesi durumunda maksimum
2 günlük beslenme ve barınma ihtiyacını günlük 100 TL bedelle kabul ettiğimi, bu bedeli
kısrağımın haradan çıkmadan önce ödeyeceğimi kabul ederim. Kısrağımın/kısraklarımın
gebe kalmaması durumunda aygırı her ziyaret ettiğinde günlük aşım hizmet bedelinin yarısı
olan 400 TL ödeyeceğimi, aynı şekilde hara veterineri ovulasyon sürecini izlemek istemesi
durumunda maksimum 2 günlük beslenme ve barınma ihtiyacını, günlük 100 TL bedelle
kabul ettiğimi, bu bedeli kısrağımın haradan çıkmadan önce ödeyeceğimi kabul ederim.
b) Aşımlar günü birlik olacağından kısrağımın/kısrakların Emirsoy Harasına geldiğinde
aşıma hazır olacağını, (folikül büyüklüğünün gebe kalmaya müsait ve kısrağın hiçbir aşıma
engel sağlık sorunun olmaması) Kısrakların / Kısraklarımın önceden bulunduğu hara
veterineri ile Emirsoy Harası veterinerlerinin koordinasyon sağlayarak aşım günü ve zaman
dilimi belirleneceğini, eğer belirlenen gün ve zaman diliminde kısrağımın / kısrakların aşıma
hazır olmaması, Emirsoy harasına intikal etmemesi, veya veterineriniz tarafından sağlık
sorunu görülmesi durumunda aşımın iptal edileceğini, planlanan aşım zamanına Emirsoy
Harası veterinerleri başka bir kısrağa aşım planlayabileceğini ve aşım hizmet bedelinin iptal
edilmeyeceği kabul ederim.
2. Aşım hakkımı başka bir şahsın kısrağına devretmeyeceğimi, gereklilik halinde hara/aşım
istasyonunda bulunan kısrak ve taylarımın her türlü sigortalarının tarafıma ait olduğunu,
3. Aşım müracaatı yapıldıktan sonra kısrağımı satmam halinde, Konvoy A.Ş. tarafından
hazırlanan matbu formu yeni sahibiyle birlikte imzalayarak Konvoy A.Ş. teslim etmem
gerektiğini, aksi takdirde aşım ücreti ve Konvoy A.Ş.’ye yapılması gereken tüm
bildirimlerden sorumlu olduğumu,
1

4. Damızlıkta kullanacağım kısraklarımın, vize işlemlerinin sorumluluğumda olduğunu,
damızlık belgesi düzenlenmesi ve vize edilmesinde Bakanlıkça belirlenen esaslar dâhilinde
vize işlemleri tamamlanmamış olan kısrağımın hara/aşım istasyonlarına kabul
edilmeyeceğini ve aşım yaptırılmayacağını,
5. Konvoy A.Ş. hara/aşım istasyonlarında aşım gören kısraklarımın gebelik durumu ile ilgili
son aşım tarihinden itibaren 13 ay içinde yazılı olarak aksi bir bildirimde bulunmadığım
takdirde, tayımın canlı olduğu kabul edilerek herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın
aşım ücretinin tamamının tarafıma tahakkuk ettirileceğini ve peşin ödemiş olduğum aşım
hizmet bedelinin iade edilmeyeceğini, her ne sebeple olursa olsun bu süre geçtikten sonra
yapacağım bildirimin Konvoy A.Ş. tarafından kabul edilmeyeceğini, aşım ücretinin
tamamını ödememem halinde tarafıma aşım sertifikası verilmeyeceğini ve Konvoy A.Ş.
Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak belirlenen oranda vade farkı tahakkuk ettirileceğini,
6. Gününde ödenmeyen ücretler için Konvoy A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak
belirlenen oranda vade farkın ı ayrıca tahakkuk ettirileceğini, Konvoy A.Ş. nezdinde
doğmuş/doğacak borçlarımın, yine Konvoy A.Ş. nezdinde doğmuş/doğacak tüm hak ve
alacaklarımdan herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın icra yoluyla mahsup
edileceğini,
7. Konvoy A.Ş. nezdinde doğmuş/doğacak alacaklarımı, Konvoy A.Ş.’ya olan borçlarımın ve
fer’ilerinin tamamını ödeyinceye kadar temlik, devir ve ciro etmeyeceğimi, alacağıma 3.
Kişi veya kurumlarca haciz konulması durumunda, haczin ancak Konvoy A.Ş.’nın tüm hak
ve alacakları ile fer’ilerini tahsil ettikten sonra kalan bakiyeye uygulanacağını,
8. Hara/aşım istasyonundan çıkışını talep ettiğim atımın, fiili çıkış tarihi itibariyle tüm
borçlarını ödeyerek çıkartabileceğimi,
9. Kısrağımın, aşımlarda aşırı sertlik yaparak aygırın ve/veya Konvoy A.Ş. personelinin
sağlığını riske etmesi, kronik sertlik ve tepki sorunu olması, talep olmaması gibi nedenlerle
aşım yapılamaması durumunda, Konvoy A.Ş. veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri
veteriner hekimi Raporu ile aşımdan men edilebileceğini,
10. Sezon içinde, 2 siklustan az aşım görmüş olup boş kalan kısraklarımı tekrar aşım yaptırılmak
üzere hara/aşım istasyonuna getireceğimi, aksi takdirde müracaat esnasında ödemiş olduğum
aşım hizmet bedelinin tarafıma iade edilmeyeceğini ve ayrıca aşım ücretinin ¼’ü tarafıma
tahakkuk ettirilerek aygır sahibi lehine irat olarak kaydedileceğini,
11. Aşım talimatnamesinin madde 14/c-d ve 15 ilgili hükmü kapsamı dışında, en az 2 siklusta
aygıra çekilmeyen ve/veya hiç aşım görmemiş kısraklarım için müracaat iptali/değişikliği
talep etmem durumunda, müracaat esnasında ödemiş olduğum aşım hizmet bedelinin
tarafıma iade edilmeyeceğini ve ayrıca aşım ücretinin ¼’ü tarafıma tahakkuk ettirilerek aygır
sahibi lehine irat olarak kaydedileceğini,
12. Hara/aşım istasyonuna giriş yazısı olsa dahi, Konvoy A.Ş. veteriner hekimlerince yapılan
muayenede bulaşıcı hastalık riski tespit edilen atımın/atlarımın hara/aşım istasyonuna kabul
edilmeyeceğini,
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13. Kısrağımın/tayımın aşım talimatnamesi hükümleri kapsamında çıkış yapması gerektiğinde,
müracaat esnasında bildirdiğim iletişim bilgilerime (e-mail, sms veya adresime) yapılacak
bildirimi takiben en geç 24 saat içinde kısrağımı/tayımı hara/aşım istasyonundan çıkartmak
zorunda olduğumu, dönemsel olarak çalışan hara/aşım istasyonlarında bulunan
kısrağımı/tayımı ise, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın çıkartacağımı, belirtilen
sürelerde kısrağımı/tayımı çıkartmamam halinde Konvoy A.Ş. kısrağımı/tayımı uygun
gördüğü herhangi bir ünitesine veya işbu taahhütnamede belirtmiş olduğum çiftliğe naklini
yapacağını/yaptıracağını ve bu kapsamda Konvoy A.Ş.’nın, kısrağımın/tayımın bakımı,
sağlığı, nakliyesi vb. doğmuş/doğacak her türlü masrafını tarafıma tahakkuk ettirmeye
yetkili olduğunu ve anılan masrafları ödeyeceğimi,
14. Konvoy A.Ş. tarafından belirtilen süreler içerisinde hara/aşım istasyonundan çıkartmadığım
her bir kısrağım/tayım için ayrı ayrı olmak üzere tarafıma, gün başı 600 TL cari bakım
ücreti
ödeyeceğimi ayrıca kısrağımın/tayımın aylık bakım, tedavi, beslenme ve
barınmalarının 24 saat padok alanında devam edileceğini,

15. Vadesi geçmiş 15 günlük borcumun birikmesi halinde ise kısraklarıma/taylarıma verilen
ücret karşılığı bakım hizmetinin durdurulacağını, atlarımın alacağım tarihe kadar ünite
yetkililerince belirlenecek açık alanlara alınacağını ve hakkımda yasal takip başlatılacağını,
bu süreçte günlük bakım bedelinin ve kısraklara/taylara uygulanan tedavi ücretlerinin
tarafıma tahakkuk ettirileceğini, sağlık sorunları nedeniyle açık alanlara alınamayan
kısraklarımın/taylarımın için günlük bakım ücreti ve uygulanan tedavi ücretlerinin ayrıca
tarafıma tahakkuk ettirileceğini,
16. Hara/aşım istasyonunda misafir kısrak statüsünde kalmaktayken doğan ve anası yanında
hara/aşım istasyonuna giriş yapan tüm taylarımın tescil işlemlerinin sorumluluğunun
tarafıma ait olduğunu ve bu hususta Konvoy A.Ş.’yi hiçbir surette sorumlu tutmayacağımı,
17. Kısrağımın/tayımın hara/aşım istasyonuna giriş ve çıkışlarında 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, İl/İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüklerince düzenlenecek olan zorunlu “Veteriner Sevk Raporu”nun tarafımca ve/veya
atımı nakledecek nakliye firması tarafından alınacağını, alınmaması halinde doğacak tüm
sorumluluğun tarafıma ve/veya atımı nakledecek nakliye firmasına ait olacağını, Konvoy
A.Ş.’nın hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını,
18. Kısrağımın, tayını reddetmesi/emzirmemesi veya tayın öksüz kalması halinde tayın, Konvoy
A.Ş’de öksüz tay bakım programı olmadığını bildiğimi beyan eder, ve söz konusu tayımı
hara/aşım istasyonundan alarak en kısa sürede öksüz tay programı veren bir haraya sevk
edeceğimi aksi takdirde Aşım Talimatnamesinin ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem
uygulanacağını, ve Konvoy A.Ş’yi hiç bir şekilde sorumlu tutmayacağımı,
19. Hara/aşım istasyonlarına girişi yapılan kısrağımın/kısraklarımın ve taylarımın sonradan
bulaşıcı hastalığı olduğunun tespit edilmesi durumunda, aynı gün kısrağımı/kısraklarımı
taylarımı aşım istasyonundan çıkaracağıma ve/veya ne zaman çıkarılacağına Konvoy A.Ş.
veteriner hekimlerinin karar vereceğini, bakım ve her türlü tedavi masraflarının tarafıma
tahakkuk ettirilerek tahsil edileceğini, sürü sağlığının korunmasına yönelik Konvoy A.Ş.
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veya Bakanlıkça belirlenen her türlü tedbirin alınması ve uygulanmasının Konvoy A.Ş.’nın
yetkisinde olduğunu,
20. Konvoy A.Ş dâhilinde kısrağımın/tayımın uğrayabileceği kaza sonucu oluşabilecek zarar,
sakatlık veya ölümlerinden Konvoy A.Ş. ve çalışanlarının sorumlu olmadığını, bu hususta
Konvoy A.Ş ve/veya çalışanlarından maddi manevi tazminat da dâhil olmak üzere, her ne
nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağımı, kısrağımı/tayımı gerek aşım
öncesi gerek aşım sırasında gerekse de sonrasında meydana gelebilecek tüm riskleri öngörüp
kabul ederek Konvoy A.Ş’nın ilgili birimlerine bıraktığımı,
21. Konvoy A.Ş’nın gerekli görmesi veya hara/aşım istasyonunun herhangi bir sebeple
kapatılmasına karar verilmesi halinde, hara/aşım istasyonunda bulunan atımı/atlarımı,
yapılacak bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde tesisten çıkartacağımı, aksi
takdirde atımın/atlarımın Konvoy A.Ş.’ya ait başka bir hara/aşım istasyonuna veya
taahhütnamede belirtmiş olduğum çiftliğe gönderilebileceğini, gönderilmesi halinde yol ve
bakım ücretinin tarafımdan ödeneceğini, bu hususta Konvoy A.Ş., At Vanı Hizmet
Talimatnamesi hükümlerinin uygulanacağını ve anılan hükümleri peşinen kabul ettiğimi,
22. Müracaat esnasında bildirdiğim bilgilerin doğru olduğunu, adres, e-mail ve sms
bilgilerimdeki değişiklikleri Konvoy A.Ş yazılı olarak derhal bildirmekle yükümlü
olduğumu, yeni bir iletişim bilgisi (e-mail, sms veya adresime) bildirmediğim takdirde, işbu
taahhütnamede bildirdiğim iletişim araçlarından birine yapılacak bildirimin geçerli olacağını
ve geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını,
23. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Konvoy A.Ş. tarafından
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında bilgilendirme Formunun yer aldığı
aydınlatma metni çerçevesinde özel nitelikli kişisel verilerim(kişisel bilgilerim, aygır,
kısrak, tay bilgileri, kan grubu, din, uyruk, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi,
sağlık verileri vb.) dâhil olmak üzere kişisel verilerimin kaydedilmesine, saklanmasına,
güncellenmesine, işlenmesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere
açıklanabilmesine, devredilebilmesine, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK)‘nda sayılan şekillerde izlenebilmesine açık rıza verdiğimi
beyan ederim.
24. KONVOY AŞ. yazışma ve ihbar adresi Sığacık Mah.140 Sk. No:2 İç Kapı No:1
Seferihisar/İZMİR, email adresi ise; info@emirsoyharasi.com olduğunu bildiğimi, bu
adresler dışında yapacağım ihbar ve yazışmaların geçersiz olduğunu,
25. İşbu taahhütname ve aşım talimatnamesinden doğacak ihtilaflarda; Konvoy A.Ş defter,
kayıt, tutanak ve raporlarını yegâne ve kesin delil olarak kabul ettiğimi ve ihtilaf halinde
İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını,
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Parantez içindeki metnin elle yazılması gerekmektedir.
(İş bu taahhütnameyi okudum, anladım, kabul ettim.)
…………………………………………………………………………………………………………
Tarih: .…../….../……..
At Sahibinin / At Vekilinin Adı Soyadı
(Resmi noter onaylı vekalet olması gerekmektedir)
İmzası

At Sahibinin Adı Soyadı

:

T.C. Kimilik No

:

Adresi

:

Telefon Numarası

:

E-mail Adresi

:

Varsa at sahibinin vekilinin adı-soyadı

:

T.C. Kimlik No

:

Adresi

:

Telefon Numarası

:

E-mail Adresi

:

Kısrağın/Tayın Nakledileceği Çiftliğin Adı/Adresi

:

Ekler
1. Aşım Talimatnamesi
2. At Vanı Talimatnamesi
3. Aşım Müracaat Formu
4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirmesi
5. KVKK Açık Rıza Beyan Formu
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