
Konvoy Denizcilik Turizm Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 

AT VANI HİZMET TALİMATNAMESİ 
 

 
1 At vanı hizmeti Konvoy Denizcilik Turizm Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nın 

görevi olmayıp hara hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak at sahibi ve yetiştiricilere verilen 
bir ek hizmettir. Aşım sezonunda veya sonrasında aşım, tedavi veya pansiyonerlik 
hizmeti için atların hara/aşım istasyonlarına geliş gidişlerinde araç durumu müsait 
olduğu takdirde Konvoy AŞ tarafından at vanı hizmeti verilebilir.  

 
2 At vanı hizmeti, hazırlanan sözleşme ve taahhütnamenin At Sahibi, resmi vekili, nakil 

olacak atın ilgilileri veya özel çiftlik/hara yetkilisi tarafından doldurulması ve imzalanması 
sureti  ile  Hara/Aşım  istasyonu  tarafından  sözleşme  yapılan  At/Hara  sahiplerine verilir. 

 
Hizmet başlangıcında düzenlenen hizmet fişi ve irsaliyenin ilgili nüshaları nakliye 
hitamında ilgili Müdürlük Muhasebe Servisine teslim edilir. Nakliye karşılığında bu 
talimatnamenin 4. maddesindeki nakliye ücretlerine göre At sahibinden tahsilât ya da 
cari hesabına tahakkuk yapılır. 
 

3 Nakliye ücretleri ve uygulama esasları Konvoy Denizlik Turizm Tarım ve Hayvancılık 
Ticaret Anonim AŞ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek belirlenir ve ilan edilir. 

 

 
4 Nakillerde azami gidiş-geliş toplamı 200 km.yi geçemez. 

 
 

5 Nakliye ücreti dolu veya boş olarak yapılan seferlerde tahakkuku ettirilir. Gidiş dönüş km 
hesabı yapılır. 
 

6 At naklinde kullanılacak kamyonun dezenfekte işlemi, Konvoy Denizlik Turizm Tarım ve 
Hayvancılık Ticaret Anonim AŞ tarafından yapılır. 
 

 
7 At Vanları Konvoy Denizlik Turizm Tarım ve Hayvancılık Ticaret Anonim AŞ’nin sürücü 

ehliyetine haiz kadrolu/sözleşmeli şoför personeli tarafından kullanılır. 

 
 

8 Atların nakliyeleri (gidiş-dönüş) esnasında ölüm, yaralanma, sakatlanma ve diğer sağlık 
problemleri dâhil her ne sebeple olursa olsun oluşacak hasar ve zararlardan hiçbir 
şekilde Konvoy Denizlik Turizm Tarım ve Hayvancılık Ticaret Anonim AŞ. ve çalışanları 
sorumlu olmayacaktır. At Sahibi lüzum gördüğü takdirde; Konvoy Denizlik Turizm Tarım 
ve Hayvancılık Ticaret Anonim AŞ’nin riskleri dâhil tüm riskleri kapsar nitelikte taşıma ile 
ilgili sigorta yaptırabilir 

 
 

9 Nakil işlemi, Konvoy Denizcilik Turizm Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan taahhütnamenin ve sözleşmenin At Sahibi, resmi 
vekili, nakil olacak atın ilgilileri veya özel çiftlik/hara yetkilisi tarafından imzalanması 
sonrasında gerçekleştirilir. 



 

 
 
At Sahibinin Adı Soyadı : 

 
Adresi : 

 
 
Telefon Numarası : 

 

Veya Vekalet edenin Adı Soyadı : 
(Resmi noter onaylı vekalet olması gerekmektedir) 
Adresi : 

 
 
Telefon Numarası : 

 
 
İşbu Talimatname Konvoy Denizcilik Turizm Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulunun 05/01/2021 tarih ve 2021 – 1 kararı ile 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  

 

 


