
YARIŞ ATI SAHİPLERİ KIDEM TAZMİNATI FONU YÖNETMELİĞİ 

Madde 1. AMAÇ VE KURULUŞ  

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu’nun amacı; kapsamına giren Türkiye 

Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneğine üye Yarış Atı Sahiplerinin 

yanlarında İş yasası hükümlerine göre belli bir iş sözleşmesine bağlı olarak 

çalıştırdıkları seyislerin, Dernek Yönetimi tarafından ilan edilecek ücret 

tarifesine göre hak edecekleri kıdem tazminatlarının ödenmesidir. Bu fon At 

Sahipleri yanında çalışan seyisleri kapsar.  

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu; Yarış Atı sahiplerinin atlarının 

kazançlarından yapılacak kesintilerle oluşturulmuştur.  

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu; 1979 yılında Türkiye Yarış Atı 

Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından kurulmuştur. T.Y.A.Y.S. Derneği 

Fon olarak kurulmuş ve finansmanı Dernekçe karşılanmıştır ve bugüne 

üyelerden alınan kesintiler dışında kendi özvarlığı ile yaşatılmıştır. 

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu; Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve 

Sahipleri Derneğine üyelerin yanında çalışan seyisler, kıdem tazminatına hak 

kazanmış olarak iş akitlerinin sona ermesi halinde işveren sıfatı ile at 

sahiplerinin seyise ödemesi gereken kıdem tazminatlarını karşılamak, bu 

yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde at sahibi işverenin kıdem tazminatı 

ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek ve seyislerin kıdem tazminatlarını 

ödemek amacı ile kurulmuştur.  

Madde 2. FONUN İDARESİ 

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve 

Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından idare edilir, işletilir ve yönetilir. 

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu idaresi; Türkiye Yarış Atı 

Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı ile Dernek Yönetim Kurulu üyesi 

olan 3 (Üç) kişi ile beraber, yönetim kurulu tarafından tayin edilen Mali 

Sorumlu Müdür  olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur.  

Dernek Yönetim kurulu tarafından ayrıca 2 (iki) yedek üye seçilir. Yönetim 

kurulu üyelerinden birinin ayrılması halinde Dernek Yönetim Kurulu tarafından 

seçilen yedek üye onun yerine göreve çağrılır.  



Fon idaresinde görev yapacak olan Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri 

Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3 (Üç) kişi, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve 

Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçilir.   

Fon Yönetimi üyeleri üç yıl süreyle görev yaparlar. Türkiye Yarış Atı 

Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Genel Kurulunun toplanması ile sona erer.  

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı aynı zamanda 

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonununda başkanıdır.  

Madde 3. FON İDARESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından 

verilmesi şartı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

1. Fon Yönetmeliğinin işlerliğini sağlamak amacı ile kendisine verilen yetkileri 

kullanmak. 

2.Çağdaş hizmetler vermek için her türlü araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mal ve 

bunların alınması, kiralanması, aktif hale gelmesini sağlamak için gerekli 

görülen harcamaları yapmak. 

3.Kanun ve Yönetmelikler gereğince lüzumlu defterlerin tutulmasını ve 

kayıtların muntazam ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak. 

4.Yönetmelikte belirtilen tüm hususlarda idari ve mali koordinasyonu sağlamak. 

5.Yönetmelikte belirtilen hususların tatbiki için gerekli personeli istihdam 

etmek. 

6.Gerektiğinde mali ve hukuki konular için mali müşavir ve hukuk müşavirleri 

tayin etmek. 

7.Yukarıda 5.ve 6. maddelerde belirtilen personelin hizmet akitlerini yapmak, 

ücretlerini tayin etmek, gerektiğinde hizmet akitlerini fesh etmek. 

8.Senelik faaliyet raporu vermek ve Fon hesaplarını kontrol etmek, Fon dönem 

bilançoları ve tahmini bütçelerini hazırlamak,    

9-Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu 

tarafından yapılacak görevlendirme ile Fon gelirlerinin tüm seyislerin kıdem 

tazminatlarını karşılayacak miktara ulaşması ve bu miktarı aşması halinde, 



Dernek Yönetim Kurulu kararı ile at sahiplerine atçılık ile ilgili konularda 

gerekli yardımı yapmak,   

10-Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu 

tarafından  yapılacak görevlendirmeyle Fon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan 

taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve 

taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. 

11- Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu 

tarafından yapılacak görevlendirmeyle Yönetim mevcut Fon gelirlerini amacına 

yeterli gördüğü takdirde; belli dönemlerde ve belirli süreler için yarış 

ikramiyelerinden yapılan kesintileri durdurmak,  

12- Yönetim iş bölümünde imza yetkisine haiz kimseleri tayin etmek. 

Fon İdaresi ayda en az bir kere toplanarak gündemindeki konuları görüşüp 

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu’na sunar. 

Bu Fonun harcamalarının tamamı TYAYSD harcırah talimatnamesi hükümleri 

çerçevesinde olacaktır. 

Fon, gerek Dernek Tüzüğünde gerek işbu Yönetmelikte verilen yetkilerinin 

tamamını Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu 

tarafından yapılacak görevlendirmeyle kullanabilir. Türkiye Yarış Atı 

Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılmış bir 

görevlendirme olmadan işlem yapamaz. 

Madde 4. İŞTEN EL ÇEKTİRMENİN SONUÇLARI 

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile  işten el çektirilen üye veya üyeler ile kendi 

istifa eden veya vefat eden üye ve üyeler yerine,  Dernek  Yönetim Kurulu 

tarafından seçilen yedek üyeler atanır.  

Madde 5. DENETİM 

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fon hesapları, Türkiye Yarış Atı 

Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Denetim Kurulu üyeleri 5 (beş) kişi 

tarafından denetlenir.  

Bu kurul, denetleme görevini altı ayda bir yapar ve sonucunu her yılsonunda 

hazırladığı yıllık Denetim Kurulu Raporunu Dernek Yönetim Kuruluna sunar.  



Dernek Yönetim Kurulu tarafından gerek görülürse Kıdem Tazminatı Fon 

hesaplarının Denetim Kurulu dışında başka bir Denetim kuruluşu tarafından 

incelenmesine ve denetim raporu alınmasına karar verebilir.  

Madde 6. FONDAN YARARLANMA KOŞULLARI 

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonundan yararlanma koşulları aşağıdaki 

gibidir: 

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonundan yararlanacak kişinin: 

1-At Sahibi belgesi olan, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği 

üyeleri yarışlarda koşan atlarının kazançlarından  kesinti yapılması için 

taahhütnameyi imzalayan at sahiplerinin yanında atlarına bakan seyisleri kapsar. 

Atları kazansın veya kazanmasın çalıştırdıkları (19.04.2011 tarihli At Yarışları 

Yönetmeliğinin tarif ettiği şartlara uyan) seyisler, fondan yararlanırlar. 3 yıl ara 

veren at sahiplerinin tekrar at koşmaya başladıklarında yanlarında çalışan 

seyisleri  de kapsar. 

2-Yararlanmak isteyen kişinin bu Fon Yönetmeliği gereğince hazırlanmış 

bulunan “TAAHHÜTNAME” yi imzalaması ve imzalanan taahhütnamede 

gösterilen kurallara uyması gerekir.  

3-Kıdem Tazminatı Fonundan yararlanmak amacıyla başvuru yapıldığı tarihte 

ve kıdem tazminatının ödeneceği tarihte yararlanmak isteyen kişinin “At sahibi 

olma” ya da işveren sıfatının devam ediyor olması aranır. 

4-Yeni at sahibi olan kimselerde, At Sahibi belgesinin alınması, taahhütnamenin 

imza edilerek üye olunması koşuluyla Kıdem Tazminatı Fonu Yönetmeliğinden 

yararlanabilirler.   

5-Bütün At Sahipleri, At Sahipliği sıfatlarının devamı süresince, imzalamış 

bulundukları taahhütname uyarınca yönetmeliğin tanzim ettiği hususlara uymak 

zorundadırlar. 

6-At Sahiplerinin, Fon Yönetmeliğinin sağladığı imkanlardan yararlanabilmesi 

için bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları şarttır. Bu yükümlülükler 

yukarıda açıklandığı üzere Fon Yönetmeliğinin emrettiği hususları yerine 

getirmek, imzalanacak taahhütname hükümlerine uymak ve Türkiye Yarış Atı 

Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’ne üye olmaktır.  

 



Madde 7. FONUN GELİRLERİ 

1-Taahhütname imzalamak suretiyle Kıdem Tazminatı Fonuna iştirak eden at 

sahiplerinin müsabakalarda dereceye giren atlarının kazandığı ikramiyelerinden 

yapılacak %05 (bindebeş) oranındaki kesintiler,  

2-At Sahiplerinden taahhütname imzalayıp Kıdem Tazminatı Fonuna iştirak 

edenlerin yarışlarda dereceye girecek ve 1., 2., 3. ve 4.’üncü olarak atlarından 

elde edilecek yarış ikramiyelerinden %05 (bindebeş)’lik kısmı, yarış sonrası 

yapılacak ödemeler esnasında Türkiye Jokey Kulübü muhasebesi tarafından 

kesilir ve işbu Fon Yönetmeliği hükümlerine göre tesis edilecek hesaba aktarılır. 

3-Fon gelirlerinin işletilmesi ile elde edilecek banka faizleri,  

4-Tahvil ve/veya hisse senedi alınıp paraya çevrilmesi ile elde edilecek gelirler,  

Madde 8. GELİRLERLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER 

1. İş bu Kıdem tazminatı Fon Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra At 

Sahibi Belgesi alanlar, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneğine 

üye oldukları ve Fon ile ilgili taahhütnameyi imzaladıkları tarihten itibaren, 

Kıdem Tazminatı Fonu Yönetmeliğinin sağladığı olanaklardan yararlanırlar. 

2. At sahiplerinin atlarının kazanacağı ikramiyelerden yapılacak %05 (bindebeş)  

oranındaki kesinti miktarı Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile eksiltilebilir.  

3. Fon gelirlerinin Dernek Yönetim Kurulu tarafından yeterli görülmesi halinde, 

Yönetim Kurulunca belirli süreler için yarış ikramiyelerinden yapılmakta olan 

kesintiler gerektiğinde durdurulabilir.  

Madde 9. KIDEM TAZMİNATI FONUNDAN YARARLANMA 

KOŞULLARI 

At Sahiplerinin bu Fon Yönetmeliğinden ve Yönetmeliğin sağladığı 

olanaklardan yararlanabilmeleri için: 

1-At sahibinin Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneğine üye 

olması, 

2-Gerek Yönetmeliğin, gerekse at sahiplerinin imzaladıkları taahhütname 

hükümlerine tam olarak uymaları gerekir. 

3-Kıdem tazminatı ödenmesine Dernek Yönetim Kurulu karar verir. 



4-At sahibinin Kıdem Tazminatı Fonuna; seyisin hizmet aktinin sona erdiği 

tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde başvurması gereklidir. Zaman aşımına  

uğrayan kıdem tazminatları ödenmez. 

Bu başvurunun yukarıda belirtilen süresinde yapılması ve hizmet aktinin sona 

eriş tarihinde yürürlükte bulunan kanunlara aykırı bir durum içermemesi 

koşuluyla; at sahibinin kıdem tazminatı ödencesine yasal olarak hak kazanmış 

olan seyisine kıdem tazminatı ödenir. 

Belirtilen sürede başvurusunu yapmayan at sahibi, bu Fon Yönetmeliği 

hükümlerinin sağladığı olanaklardan yararlanamaz.  

At Sahibinin, istenilen belgeleri ve gerçeğe uygun olan belgelerini istenilen 

sürede Fon İdari Bürosuna vermiş olması gerekir. 

At sahibinin gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde Kıdem Tazminatı Fon 

Yönetmeliğinin olanaklarından yararlanamaz. Bu nedenle doğacak her türlü 

hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile  at sahibinindir.  

Madde 10. YARDIM MİKTARI VE ŞEKLİ 

Derneğe üye At Sahiplerinin, kendisine bağlı olarak çalıştırdığı ve kendisine iş 

sözleşmesiyle bağlı seyislerinin, iş sözleşmelerini o tarihteki kanun ve hukuki 

mevzuata uygun olarak sona erdirmesi veya seyisin iş sözleşmesini kıdem 

tazminatını hak eder şekilde sona erdirmesi halinde ve yürürlükte bulunan 

yasalarla diğer hukuki mevzuat gereğince kıdem tazminatı ödenmesini 

engelleyen bir durum söz konusu olmaması koşuluyla; Fon Bürosunca 

hesaplanan yasalara göre ödenmesi icap eden  gün miktarı tavan olmak kaydı ile 

ve onaylanan kıdem tazminatı Fon Bürosunun göstereceği usullere uygun olarak 

tamamen seyislere ödenir. 

Ödemeler en geç 45 gün (kırkbeşGün) içinde, Dernek Yönetim Kurulunca 

belirlenen usule ve imzalanması gereken makbuzlarla ve  seyisten alınacak 

ibraname karşılığında seyislere banka yoluyla ödemesi yapılır. 

Madde 11. FONUN HUKUKİ MAHİYETİ 

Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fon’unun hükmi şahsiyeti yoktur. Fon, 

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneğine bağlıdır. 



At sahipleri ile istihdam ettikleri seyisler, iş yasaları ve diğer ilgili mevzuat 

çerçevesinde birbirlerine karşı hukuken sorumlu ve muhatap olup; hiçbir seyis 

Fon’u muhatap alamaz ve hukuken sorumlu tutamaz. 

At Sahipleri ile Fon arasındaki hukuki münasebet ise at sahipleri ile Fon 

idaresinden sorumlu Üyeleri arasında Borçlar Yasasının vekalet akti hükümleri 

söz konusudur. 

Herhangi bir şekilde, Fon idaresine yanlış bilgi vererek haksız yarar temin eden 

at sahibinden mevcut zarar % 100 fazlası ile tahsil edilir. Ödenmiş kıdem 

tazminatı varsa geri alınır.  

At Sahibi Kıdem Tazminatı Fonu’na karşı vaki başvurusundaki yazılı beyanı ile 

bağlı olup, bildirge, beyanname, sigorta ve vergi kesintileri gibi çalışma ve iş 

yaşamından kaynaklanan hususlar nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda; adli 

ve idari yargı organlarına karşı at sahibi (işveren) sıfatı ile kendisi muhataptır. 

Kıdem Tazminatı Fonu belgeleri delil niteliğinde değildir. 

Madde 12. YÖNETİMİN İBRASI 

Dernek Yönetim Kurulu her takvim yılı sonunda ilan edilmiş olan Fon Kesin 

Hesap Durumunu, Denetim Kurulu Raporlarını,  Fon bütçesini, gelir ve 

giderlerini üç yıl süreyle muhafaza ederek oluşturacağı Çalışma Raporunu, 

Kesin Hesap durumunu, gelir ve giderlerini tahmini bütçesini Türkiye Yarış Atı 

Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Genel Kurulunun onayına sunar ve Yarış Atı 

Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu Yönetimi ve Yarış Atı Sahipleri Kıdem 

Tazminatı Fonu Denetimi Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği 

Genel Kurulunda ibra edilir.  

Madde 13. YÜRÜRLÜK 

 

“ YARIŞ ATI SAHİPLERİ KIDEM TAZMİNATI FONU ” adıyla yeniden 

Yönetmeliği yazılan işbu Yönetmelik tadil metni, 14/08/2017 tarihinde Türkiye 

Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Olağanüstü Tüzük Tadili Genel 

Kurulunda kabul edilerek onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜRLÜK GEREKÇESİ 

İş bu yönetmelik; Dernek tüzüğünün İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü 

tarafından 27.10.2017 tarih ve 87385697-477.01.02.02-E.82341 sayılı kararı ile 

5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun görülüp tasdik olunduğu 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 


