Konvoy Denizcilik Turizm Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.
AŞIM TALİMATNAMESİ
AMAÇ: Konvoy Denizcilik Turizm Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen
hara/aşım istasyonunda, Safkan İngiliz kısraklara aşım hizmeti verilmesine dair usul ve esasları
belirlemektir.
İş bu talimatnamede Konvoy Denizcilik Turizm Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak
anılan şirket bundan sonraki maddelerde KONVOY AŞ olarak anılacaktır. Aşım hizmeti
KONVOY AŞ’nin işletmiş olduğu EMİRSOY HARASI’nda gerçekleştirilecektir.
GENEL ŞARTLAR:
Madde 1 Müracaat kabul tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
Madde 2 İlan edilen tarihlerde alınan müracaatlar Konvoy A.Ş tarafından değerlendirilerek
müracaat tarihi sona erdikten 24 saat içerisinde kısrak sahibine bilgi verilir. İşbu talimatname
maddelerinde belirtilen süreçler tamamlandıktan sonra aygırın müsaitliğine göre yeni müracaatlar
kabul edilir.
Madde 3
Aşım hakkı seçilen kısrak içindir, hiç bir şekilde devredilemez.
Madde 4
a) Aşımlarımız günü birliktir. Aşım müracaatı sırasında, Konvoy A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen 800 TL tutarındaki “Aşım Hizmet Bedelini (aşım hizmeti, ilaç, veterinerlik hizmeti)
bildirilen hesap numarasına yatırılır. Pansiyon hizmeti harada yoktur. Fakat hara veterineri
ovulasyon sürecini izlemek istemesi durumunda maksimum 2 günlük beslenme ve barınma
ihtiyacı sağlanmaktadır. Günlük 100 TL bedelle bu hizmet verilmektedir. Bu bedeli kısrak
haradan çıkmadan önce ödenir. Kısrağın gebe kalmaması durumunda aygır her ziyaret
edildiğinde günlük aşım hizmet bedelinin yarısı olan 400 TL ödenir, aynı şekilde hara veterineri
ovulasyon sürecini izlemek istemesi durumunda maksimum 2 günlük beslenme ve barınma
ihtiyacını, günlük 100 TL bedelle sağlanır. Bu bedel kısrak haradan çıkmadan önce ödenir.
Aşım müracaatı kabul edilmiş olup, veterinerinimizin onayı ile ovulasyon sürecini takip
etmek istemesi durumunda günübirlik pansiyonerlik hizmeti almakta olan kısrağın sahibi,
Konvoy A.Ş Yönetim Kurulu tarafından belirlenen uygulama esasları ve her konuda
alınan/alınacak tüm kararların gereklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
b) Aşımlar günü birlik olacağından kısrakların Emirsoy Harasına geldiğinde aşıma hazır olması
(folikül büyüklüğünün gebe kalmaya müsait ve kısrağın hiçbir aşıma engel sağlık sorunun
olmaması şarttır.) Bu nedenle kısrakların önceden bulunduğu hara ile Emirsoy Harası
veterinerlerinin koordinasyon sağlayarak aşım günü ve zaman dilimi belirlenir. Eğer belirlenen
gün ve zaman diliminde kısrağın aşıma hazır olmaması, Emirsoy harasına intikal etmemesi, veya
veterinerimiz tarafından sağlık sorunu görülmesi durumunda aşım iptal edilir. Planlanan aşım
zamanına Emirsoy Harası veterinerleri başka bir kısrağa aşım planlayabilir. Tahakkuk eden aşım
hizmet bedeli iptal edilmez.
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Madde 5
Aygıra aynı at sahibi tarafından, istenilen sayıda kısrak için müracaat yapılabilir. Ancak
seçim hakkı Konvoy A.Ş’ye aittir.
Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı vb. işlemler ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir
şahsa noterden verilen vekâletname ya da ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması
ile gerçekleşir. Diğer ortak/ortaklar bu durumu peşinen kabul eder, hiçbir surette itiraz ve hak
talep edemez.
Madde 6
Damızlık olarak kullanılacak kısrakların her yıl ilgili aşım sezonu için gerçekleştirilen
vize işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Vize işlemleri tamamlanmamış olan kısraklar
hara/aşım istasyonlarına kabul edilmez ve aşım yaptırılmaz.
ÖDEME ZAMANI
MÜEYYİDELER:

-

SORUMLULARI

VE

İPTAL/DEĞİŞİKLİK

HALİNDE

Madde 7
a) Konvoy A.Ş hara/aşım istasyonlarında aşım hizmeti verecek olan Aygırlar peşinatsız canlı
tay sistemiyle aşım yapacaktır.
Gününde ödenmeyen ücretler için Konvoy A.Ş Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak
belirlenen oranda vade farkı ayrıca tahakkuk ettirilir. At sahibi, vade farkı faturasına itiraz
etmeyeceğini, tarafından ödenmeyen tüm ücretler, cezalar ve vade farkı alacakları hakkında,
Konvoy A.Ş tarafından yapılacak icrai işlem ve davalarda reeskont avans faizinin uygulanmasını
kabul ve taahhüt eder.
b) Konvoy A.Ş veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Veteriner Hekimi tarafından
gebeliği tespit edilen kısrağın ölmesi, embriyonik ölüm, abort, ölü doğum yapması, veya tayın
ölmesi durumunda kısrağın son aşım tarihinden itibaren 13 ay içinde at sahibinin yazılı
beyanı ile ibraz edilmesi halinde, varsa tahsil edilen tüm aşım ücreti kısrak sahibine iade edilir.
Ancak, aşım sezonu devam ederken 2 siklustan az aşım gören gebe kısrağın embriyonik ölüm, abort
yapmış olması halinde, bu kısrakların aşım görmek üzere tekrar hara/aşım istasyonlarına getirilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde aşım ücretinin ¼’ünü aygır sahibine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Aşım ücretinin tamamı yatırılarak aşım sertifikası teslim alınmış olsa dahi, son aşım
tarihinden itibaren 13 ay içinde tayın ölmesi durumunda aşım sertifikasının iade edilmesi
şartıyla müracaat esnasında ödenmiş olan aşım ücreti kısrak sahibine iade edilir.
13 ay içinde yapılması gereken tüm bildirimlerden kısrak sahibi sorumlu olup, her ne sebeple
olursa olsun bu süre geçtikten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, aşım ücreti kısrak
sahibine tahakkuk ettirilecektir.
a) Aşım müracaatı yapıldıktan sonra kısrak sahibinin değişmesi halinde, sahip değişikliğinin eski ve yeni
kısrak sahibi tarafından Konvoy A.Ş’ye bildirilmesi zorunludur. Bildirilmemesi halinde aşım
ücretinden ve işbu talimatname kapsamında k ı s r a k sahibi tarafından yapılması gereken tüm
bildirimlerden aşım müracaatını yapan kısrak sahibi sorumludur.
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b) Aşım sezonunda gebeliği tespit edilen veya gebelik kontrolü yapılmadan hara/aşım istasyonundan
çıkış yapan kısrağın son aşım tarihinden itibaren 13 ay içinde yazılı olarak aksi bildirim yapılmadığı
takdirde, tay canlı kabul edilerek herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın aşım ücreti
tahakkuk ettirilir. Aşım ücretinin tamamını yatırmayan yetiştiricilere aşım sertifikası verilmez.
c) Bu süre içinde aşım ücretinin tamamını ödemeyen yetiştiricilere Konvoy A.Ş Yönetim Kurulu
tarafından aylık olarak belirlenen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir. At sahibinin Aşım Talimatnamesi
gereğince, Konvoy A.Ş’ya ödemesi gereken ücretler, cezalı ücretler ve vade farkları ödemesi, icra
yoluyla tahsil edilir.
a) Hara/aşım istasyonundan at çıkışı;
I) Çıkışa konu at ile ilgili çıkış tarihi itibariyle tüm borçlarının ödenmesi gerekmektedir.
I) Çıkışa konu at ile ilgili çıkış tarihi itibariyle tüm borçların kabul edildiğini ve peşinen ödeneceğini,
aksi takdirde her türlü yasal, icrai takibatın peşinen kabul edildiğine dair taahhütnamenin bizzat at
sahibi ya da noter huzurunda düzenlenmiş vekâletname ile usulüne uygun bir biçimde
yetkilendirilmiş olan vekili tarafından imzalanması şartıyla gerçekleşir.
a) Hara/aşım istasyonlarına gelen günübirlik konaklamadan hizmet alan kısraklar için sunulacak
hizmetler karşılığında, tüm kısrak sahiplerine günübirlik hizmet bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil
edilir.
Günübirlik hizmet talep edilen kısrakların hara/aşım istasyonlarına girişlerinde
Konvoy A.Ş veteriner hekimi tarafından muayene, kontrol vb. işlemler ile gerekli
görülen tüm tetkikler yapılır. Tohum tarihi, kontrol tarihi vb. süreçler Konvoy A.Ş veteriner
hekimleri tarafından belirlenir. At sahibi bu hususlarda veteriner hekim kararlarına müdahale
etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 14
a) Konvoy A.Ş veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince verilmiş veteriner hekim raporu
olmaksızın talep edilen aşım müracaatı iptali, kısrak sahibinin Konvoy A.Ş.’ye yazılı beyanına
istinaden aşım ücretinin ¼’ünün kısrak sahibine tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi ve
aygır sahibi adına ödenmesi şartıyla gerçekleştirilir.
b) Konvoy A.Ş veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veteriner hekimi tarafından kısrağın aygıra
çekilmesinden doğacak sakıncaları (aşım yapılmasına mani ciddi bir sağlık sorununun olması, aşım
yapılması halinde aygıra bulaşabilecek bir genital hastalığının belirlenmesi, ayaklarında aygırı
kaldıramayacak ya da gebeliği taşıyamayacak derecede sorun olması vb.) veya aşım gördükten
sonra aygıra tekrar çekilmesine engel bir sağlık sorunu olduğunu belirtir bir rapor verilmesi veya
kısrak sahibi tarafından dilekçe ile kısrağın ölümünün bildirilmesi halinde aşım sezonu devam etse
dahi aşım iptali yapılabilir.
c) Kısrağın veya yeni doğan tayının seyahate engel bir sağlık problemi olduğunun Konvoy A.Ş veya
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veteriner hekimi raporu ile beyan edilmesi halinde, kısrak
sahibi ilgili kısrağının aşım müracaat hakkını Konvoy A.Ş tarafından uygun bulunduğu taktirde başka
bir kısrağı için kullanabilir.
d) Kısrağın aşımlarda aşırı sertlik yaparak aygırın ve/veya personelin 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
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edilebilirler. Bu durumda kısrak sahibi aşım hakkını Konvoy A.Ş’nin uygun görmesi koşulu ile başka
bir kısrağı için kullanabilir.
e) Müracaat edilen aygırın herhangi bir nedenle aşımdan çekilmesi, belirli bir süre hizmet verememesi
veya fertilite düşüklüğü vb. sağlık sorunları nedenleriyle kontrollü olarak aşımlara devam etmesi
halinde; aygırın hizmet veremeyeceği süre içerisinde, kısrağın aşım görmüş olup olmadığına
bakılmaksızın siklusu gelen kısraklar için iptal hakkı tanınır. Yukarıda belirtilen süreçlerin bir
sezon içinde kesintili veya kesintisiz toplam 30 gün ve üzeri gerçekleşmesi halinde ise, aygırın aşıma
tekrar başlama tarihine kadar, müracaatı bulunan tüm kısraklara iptal hakkı tanınır. Bu kapsamda, kısrak
sahibi Konvoy A.Ş Genel Müdürlüğü’ne dilekçe vermek suretiyle aşım hakkından vazgeçebilir.
f) Madde 14/c ve 14/d bentleri kapsamı dışında olmak üzere aşım görmüş olup, en az 2 siklusta
aygıra çekilmeyen kısraklar için aşım iptali talep edilmesi durumunda, aşım ücretinin ¼’ü kısrak
sahibine tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi şartıyla gerçekleştirilir. Söz konusu uygulama 2 siklustan
az aşım görmüş olup kontrol edilmeden çıkış yapan kısraklar için de geçerlidir.
Madde 15
Müracaat tarihinden sonra, aşım işleminin gerçekleşmemiş olması durumunda aygır değişiklik
veya iptali talebi aşım ücretinin ¼’ü aygır sahibine ödenmesi şartı ile gerçekleştirilir.
Madde 16
İş bu talimatname hükümleri kapsamında kısrağın gebelik muayenesi, aşımına engel sağlık
sorunu, kısrağın/tayın nakline engel sorun bulunması vb. nedenlerle hazırlanacak raporların,
Konvoy A.Ş veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veteriner hekimleri tarafından
düzenlenmesi gerekmektedir.
Raporların, değerlendirmeye alınabilmesi için, bildirimin ilgili kurumun resmi evrağı olması
gerekmekte olup, en geç 1 Temmuz’a kadar (1 Temmuz dahil) Konvoy A.Ş Genel Müdürlüğü’ne
elden/faks/posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşan raporlar kabul
edilmeyecektir.
AŞIM İÇİN HARA/AŞIM İSTASYONUNA KABUL EDİLECEK KISRAKLARA AİT
ŞARTLAR:
Madde 17
Pasaport orijinali veya fotokopisinin ibraz edilmesi ve ilgili aşım yılında Konvoy A.Ş veya
Bakanlık tarafından uygulanması zorunlu aşıların ve damızlık vizelerinin yaptırılması
şarttır. Aşıların pasaporta veya Konvoy A.Ş veri tabanında kayıtlı olması gerekir. Aşı kontrolü
yapılarak Konvoy A.Ş veteriner hekimlerince uygun görülen
kısraklar
hara/aşım
istasyonlarına kabul edilir. İlk kez damızlık hayatına başlayacak olan kısraklardan damızlık
belgesi, damızlık belgesi olan kısraklardan ise, damızlık vizesi bulunmayan kısraklar hara/aşım
istasyonlarına kabul edilmez ve aşım yaptırılmaz.
Madde 18
Yeni ithal edilen kısraklarda uluslararası referans laboratuvarda KASIM ayı itibarı ile
gerçekleştirilmiş EVA, RUAM, DOURINE ve SALMONELLA ABORTUS EQUI test sonuçları
kabul edilecek olup, Türkiye’de yeniden test yaptırılmasına gerek yoktur. Testlerden bir ya da
birkaçı yapılmış ise bu testler kabul edilecek, eksik olan testler tamamlanmasını takiben
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kısrak haraya kabul edilebilecektir. Söz konusu test ve tetkiklerin değerlendirilmeleri yürürlükteki
ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.
Madde 19
Hara/aşım istasyonlarına atların kabullerinde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılarak
sağlık raporu düzenlenir. Giriş yazısı olmasına rağmen Konvoy A.Ş veteriner
hekimlerince yapılan muayenede bulaşıcı hastalık riski tespit edilen atlar hara/aşım istasyonuna
kabul edilmez.
Madde 20
Kısrak sahibi, kısrağı ile ilgili doğru bilgileri vermekle yükümlü olup, kısrağın hara/aşım
istasyonuna girdikten sonra doğru bilgi verilmediğinin tespiti halinde, kısrak sahibi Konvoy
A.Ş’nın bu durumdan doğacak tüm zararlarını ödemekle yükümlü olduğu gibi
kısrağının/kısraklarının aşım müracaatı iptal edilir ve müracaat esnasında bildirdiği iletişim
bilgilerinden birine (e-mail, sms veya adresine) yapılacak bildirimi takiben, en geç 2 gün
içinde kısrak sahipleri, kısrak/kısraklarını hara/aşım istasyonundan çıkartmak zorundadır. At
sahibine, bu adreslerden herhangi birine yapılacak bildirim, geçerli bir tebligatın tüm
sonuçlarını doğurur.
a) Hara/aşım istasyonunda boks kapasitesi itibariyle yer sorunu olduğu takdirde cezalı duruma düşen
kısrak ve var ise tayının bakım, tedavi, beslenme ve barınmaları günde 24 saat zorunlu olarak padokta
devam eder.
Kısrak ya da var ise anadan ayrılmış tayından herhangi birine işbu talimatname
kapsamında 1 ay para cezası uygulaması yapıldıktan sonra, at sahibinin iletişim bilgilerinden
birine (e-mail, sms veya adresine) yapılacak bildirimi takiben, tüm ödemelerini 10 gün
içinde yapacağını, aksi takdirde 2. aydan itibaren atlarının başka bir haraya
nakledilebileceğini,
aleyhlerine
icra
takibi yapılabileceğini ve atların icra kanalı ile
satılabileceğini at sahibi peşinen kabul ve taahhüt eder.
İşbu Talimatnamenin çıkış hükümlerine uyulmaması nedeniyle, cezalı duruma düşen at sahibinin
kısrak/kısrakları ve tay/tayları hara/aşım istasyonunu terk edene kadar cezalı ücret
tahakkuku devam ettirilir.
c) Vadesi geçmiş 1 aylık borcu biriken at sahiplerinin kısraklarına/anadan ayrılmış taylarına verilen ücret
karşılığı bakım hizmeti durdurularak, at sahibi tarafından kısrakların/tayların alınacağı tarihe kadar
ünite yetkililerince belirlenecek açık alanlara alınırlar ve yasal takip başlatılır.
d) Sadece seyahate mani durumu olan ya da tedavi altında bulunan boş ve gebe kısraklar veya
tayları seyahate mani durumları ortadan kalkana veya tedavileri tamamlanana kadar hara/aşım
istasyonunda kalırlar ve tedavileri tamamlanana kadar cezalı ücret tahakkuku yapılmaz. Tedaviden
sonra yapılan bildirime rağmen kısrak/kısraklarını ve tay/taylarını 7 gün içinde almayan
at sahiplerinden, tedavi süresi de günlük cari bakım ücretinin %25’i oranında cezalı olarak
ayrıca tahakkuk ettirilir. Kısrak/tay sahibi bu maddede belirtilen hususlar ile ilgili olarak Konvoy
A.Ş’nden hak talebinde bulunamaz ve dava konusu da yapılamaz.
Madde 21
Hara/aşım istasyonunda misafir kısrak statüsünde kalmaktayken doğan ve anası yanında
hara/aşım istasyonuna giriş yapan tüm tayların tescil işlemleri at sahibi tarafından yapılır.
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Bu durumdaki tayların tescil işlemlerinin tüm sorumluluğu at sahibine ait olup, Konvoy A.Ş
hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
Madde 22
Taahhütnamede belirtilen kısrak sahibinin müracaat esnasında bildirdiği adres, e-mail ve
sms bilgilerindeki değişiklikleri at sahibi yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu
adreslerden birine yapılan bildirim, geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur. Bu
hususu at sahibi peşinen kabul eder.
Madde 23
Misafir pansiyoner kısrak ve var ise tayının, hara/aşım istasyonuna giriş ve çıkışlarında 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, İl/İlçe Tarım ve
Orman Müdürlükleri’nden Veteriner Sevk Raporu alınması zorunludur. Giriş - çıkış yapacak
at/atlar ile ilgili alınması zorunlu olan Veteriner Sevk Raporu at sahibi ve/veya nakliye firmasının
sorumluluğundadır. İlgili raporun alınmaması halinde Konvoy A.Ş’nın hiçbir sorumluluğu
yoktur. At sahibi, resmi vekili, hara/aşım istasyonuna bildirmiş olduğu teslime ve tutanağı kabule,
imzalamaya yetkilendirdiği kişi ya da nakil aracı sürücüsünün imzaladığı gün ve saatten
itibaren kısrak/tay hakkında Konvoy A.Ş’nın hiçbir sorumluluğu kalmadığını, tutanağının doğru
olduğunu, kısrak/tayın sağlık durumunun tutanakta yazıldığı gibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Madde 24
Aşım sezonu cari yılın 15 ŞUBAT günü başlar 30 HAZİRAN günü sona erer.
Madde 25
Hara/aşım istasyonunda kural ihlali ile cezalı duruma düşerek zamanında çıkış yapmayan
misafir kısrakların ve var ise taylarının analarından ne zaman ayrılacağına, ananın ve
tayın sağlık, kondisyon ve davranışlarına bağlı olarak sadece hara/aşım istasyonu yetkilileri
karar verir. Özel bir durum ve zorunlu bir sebep olmadıkça tay ile kısrağın birlikteliği 4 aydan
kısa ve 6 aydan uzun süremez. Cezalı durumdaki misafir pansiyoner kısrağın tayına da anadan
ayrıldıktan sonra cezalı oldukları gün başına taylara uygulanan cari günlük bakım ücreti 500 tl
olup ayrıca bu ücretin %25’i oranında cezalı ücret tahakkuk ettirilir ve Konvoy A.Ş tarafından yasal
yollara başvurulabilir.
Madde 26
Misafir pansiyoner kısrağın, doğmuş olan tayını emzirmeyi erken kesmesi ya da emzirmemesi,
tayı kabul etmemesi, taya sertlik yapması durumlarında veya tayın doğumunda ya da emzirme
döneminde kısrağın ölümü sonucu öksüz kalması halinde bu durumdaki taylar hara/aşım istasyonu
yetkililerince öksüz tay bakım programına alınmaz. Öksüz tay bakım hizmetimiz yoktur. Öksüz
tayın 24 saat içerisinde haradan alınması gerekir. Aksi durumda Konvoy A.Ş hiç bir şekilde sorumlu
değildir.
Madde 27
Çekime gelecek kısraklar sağlıklı ve aşıma hazır şekilde gelmelidir. Kısrakların aşıma hazırlanması
kısrak sahibinin sorumluğundadır. Aşım istasyona gelen kısrakların hazır olup olmadıkları Konvoy
A.Ş veterinerince bir kez daha kontrol edilip ayrıca sağlık muayeneleri yapılır ve aşıma alınır. Aşım
gerçekleştikten sonra kısrak geldiği araç ile geri gider.
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Ancak uzak mesafeden gelmiş olan kısraklar Konvoy A.Ş. Veteriner talimatı ile ovulasyonun
gerçekleştiğinden emin olmak için 2 gün harada tutulabilir.
Eğer kısrak hazır değilse ve sağlık sorunu söz konusuysa Konvoy A.Ş. veteriner raporuyla haraya
kabul edilmez.
Madde 28
Hara/aşım istasyonlarına girişi yapılan kısrağın/tayın sonradan bulaşıcı hastalığı olduğunun tespit
edilmesi halinde, kısrak/tay sahibinin kısrağını/tayını hara/aşım istasyonundan aynı gün çıkarıp
çıkaramayacağına ve/veya ne zaman çıkaracağına Konvoy A.Ş. veteriner hekimleri karar verir.
Bakım ve her türlü tedavi masrafları kısrak/tay sahibine tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Sürü
sağlığının korunmasına yönelik Konvoy A.Ş. veya Bakanlıkça belirlenen her türlü tedbirin alınması
ve uygulanmasının Konvoy A.Ş.’nın yetkisindedir.
Madde 29
Konvoy A.Ş birimleri dahilinde aşım istasyonu, padok ve diğer tüm mahallerde kısrak ve tayların
herhangi bir surette birbirlerine/kendilerine verebilecekleri zarardan, kazaya uğramaları sonucu
oluşabilecek yaralanma veya ölümlerinden Konvoy A.Ş ve çalışanları sorumlu değildir. At sahibi
bu konuda hak iddia edemez, atların kaza sonucu yaralanmaları veya ölmeleri halinde Konvoy
A.Ş veya çalışanlarından maddi/manevi tazminat da dahil olmak üzere, her ne nam altında olursa
olsun herhangi bir talepte bulunamaz.
Madde 31
Konvoy A.Ş, at sahibinin talebi, Konvoy A.Ş gerekli görmesi veya Konvoy A.Ş Yönetim Kurulu
kararı ile kapatılmasına karar verilen hara/aşım istasyonunda bulunan atların naklini
yapmaya/yaptırmaya, doğacak her türlü masrafları at sahibine tahakkuk ettirmeye yetkilidir. At
sahibi, Konvoy A.Ş At Vanı Hizmet Talimatnamesi’ni imzalar, peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 32
Hara/aşım istasyonunda bulunan kısrak ve tayların her türlü sigortaları at sahibine aittir.
Madde 33
İşbu talimatnameden doğacak ihtilaflarda; Konvoy A.Ş, defter, kayıt, tutanak ve raporları
yegâne delil sayılacak ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Madde 34
İşbu talimatname ve müracaat esnasında imzalanan taahhütnamede herhangi sebeple değişiklik
tasarrufu Konvoy A.Ş’ya aittir.
Madde 35
Hara/aşım istasyonunda kısrağı bulunan at sahibi işbu talimatname ve müracaat esnasında
imzalanan taahhütname hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.
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Madde 36
Kısrak/tay sahibi 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 verileri (kişisel bilgileri, aygır, kısrak,
tay bilgileri, kan grubu, din, uyruk, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, sağlık verileri
vb.) dâhil olmak üzere kişisel verilerinin 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 verdiğini peşinen kabul eder.
Madde 37
Bu talimatnamede düzenlenmeyen hususlarda, bu talimatnameye aykırı olmamak koşuluyla
Türkiye Jokey Kulübü’nün talimatnamesi kıyasen uygulanır.
Madde 38
KONVOY AŞ. yazışma ve ihbar adresi Sığacık Mah.140 Sk. No:2 İç Kapı No:1
Seferihisar/İZMİR, email adresi ise; info@emirsoyharasi.com’dur. Bu adresler dışında yapılacak
ihbar ve yazışmalar geçersizdir.
Madde 39
İşbu Aşım Talimatnamesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.
İşbu Talimatname, Konvoy A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 05/01/2021 tarih ve 2021-1 sayılı
toplantısında alınan karar doğrultusunda 2021 aşım sezonu için yürürlüğe girmiştir.
Parantez içindeki metnin elle yazılması gerekmektedir.
(İş bu talimatnameyi okudum, anladım, kabul ettim.)
…………………………………………………………………………………………………………
Tarih: .…../….../……..
At Sahibinin / At Vekilinin Adı Soyadı
(Resmi noter onaylı vekalet olması gerekmektedir)

İmzası
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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

:
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