
 

DUYURU 
 

 

2021-2022 Yılı Sonbahar - Kış sezonu ahır tahsisleri tüm hipodromlar için 

sonuçlandırılmıştır. 2021-2022 Yılı Sonbahar - Kış sezonu İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, 

Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Elazığ Hipodromları ahır tahsis listelerine duyuru sonundaki 

linkten erişilebilir. 

 

Ahır numaralarınızı ise cari hesabınızdan veya ilgili Hipodrom Müdürlüğünün 

Pansiyonlar Şefliğinden öğrenebilirsiniz. 

 

A) AHIR TAHSİSİ YAPILMAYANLAR 

 

1) Yapılan yoğun müracaatlar nedeni ile ahır müracaat tarihinden önce, belgeleri tam olup at 

sahibi belgesi müracaatı yapmış olanlar hariç, müracaatların yapıldığı tarihte at sahibi belgesi 

olmayanların taylarına/atlarına ve belgesi olmayan bu kişilerin ortak oldukları taylara/atlara 

ahır tahsis edilmemiştir. 

 

2) Doping cezası bulunan at ve taylar ile muayenesi yaptırılmamış olan Arap at ve taylarına 

ahır tahsis edilmemiştir. 

 

3) Start almamış üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları ile dört ve yukarı yaşlı Arap atlarına ahır 

tahsis edilmemiştir. 

 

4) Yarış müessesesince ilan edilen aşılama programına uymayan atlara / taylara ahır tahsis 

edilmemiştir. 

 

B) AHIR TAHSİS KRİTERLERİ 

 

1) Tüm hipodromlar için; 2 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları ile 3 ve daha yukarı yaşlı Arap 

atlarına yapılan tahsislerde;  

 

 Yarış Programı,  

 Atın genel performansı ile son yılki performansı, 

 Atın sağlık durumu ve hastane raporları, 

 İlkbahar/Yaz sezonunda tahsis almasına rağmen, takip eden süreçte çiftlik çıkışı 

alıp hipodroma geri dönmeyen atlar, 

 Son koşu tarihi, 

 Yarış müessesesince ilan edilen aşılama programı, 

 İdman durumu, 

 

vb. kriterler göz önünde bulundurulmuştur. 

 

2) İdman amaçlı (2019 doğumlu Arap ve 2020 doğumlu İngiliz) tek tay müracaatı olanlara 

İstanbul Hipodromu hariç diğer tüm hipodromlarda ahır tahsis edilmiştir. 

 

3) İstanbul Hipodromuna yapılan yoğun müracaatlar dolayısı ile idman amaçlı (2019 doğumlu 

Arap ve 2020 doğumlu İngiliz) tek tay müracaatı olanların tayları, söz konusu hipodromda 

kalan boş ahır sayısına göre kuraya tabi tutulmuş olup kura sonucu hak kazanan taylara ahır 

tahsis edilmiştir. Kura sonucu ile ilgili listelere duyuru sonundaki linkten erişilebilir. 

 



4) Kocaeli Hipodromuna İdman amaçlı (2019 doğumlu Arap ve 2020 doğumlu İngiliz) 

başvuru yapılan tüm taylara ahır tahsis edilmiştir. 

 

5) Hipodromlarımıza 2021- 2022 Sonbahar -  Kış sezonu için koşan tayların/atların yanında 

idman amaçlı (2019 doğumlu Arap ve 2020 doğumlu İngiliz) tay müracaatlarının da kabul 

edilmesi sonucu yapılan yoğun müracaatlar dolayısı ile hipodrom bazında müracaat adetleri 

gözetilerek; 

 

a) İstanbul, Adana, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa Hipodromlarında 2019 doğumlu Arap 

ve 2020 doğumlu İngiliz taylarına; 

 2 adet müracaatı olanların 1 tayına, 

 3 ve 4 adet müracaatı olanların 2 tayına, 

 5 ve 6 adet müracaatı olanların 3 tayına, 

 7 ve 8 adet müracaatı olanların 4 tayına, 

 9 ve 10 adet müracaatı olanların 5 tayına, 

 11 ve 12 adet müracaatı olanların 6 tayına, 

 13 ve üzeri müracaatı olanlara da ayni kriterler doğrultusunda ahır tahsisi 

yapılmıştır. 

 

b) İstanbul ve Adana Hipodromları için; Start almamış ve/veya en fazla iki defa start 

alıp kazancı olmayan 2 yaşlı İngiliz tayı ve/veya 3 yaşlı Arap tayı müracaatı 

olanların bu müracaatları bu maddenin “a” fıkrasındaki sisteme benzer şekilde 

birlikte değerlendirilerek tahsisler yapılmıştır. 

 

6) Ankara ve Elazığ Hipodromları için sezon dışı yapılan tüm müracaatlara ahır tahsis 

edilmiştir. 

 

At sahibi, tahsisi çıkan tayının/atının yerine, değişiklik dilekçesinin onaylanmasına müteakip 

tahsis alamayan diğer tayını/atını getirebilir. 

 

C) İLK TAHSİS SONRASI YAPILACAK YENİ MÜRACAATLAR 

 

1) Başvuruda bulunulup ilan edilen tahsis listelerinde ahır tahsis hakkı kazanamayan atlar ile 

İstanbul Hipodromuna müracaat edip kura sonucu elenen taylar için İzmir, Bursa, Kocaeli, 

Şanlıurfa, Ankara ve Elazığ Hipodromlarında belirli oranlarda boş ahırlar mevcut olup; 

12.11.2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yeni müracaatlar Hipodrom 

Müdürlüklerince kabul edilecek ve öncelik koşan/koşabilecek atlara verilmek üzere yapılan 

müracaatlar tekrar değerlendirilecektir. 

 

2) İstanbul ve Adana Hipodromlarına yapılan yoğun müracaatlar dolayısı ile mevcut tüm 

ahırlar tahsis edilmiş olduğundan, bu hipodromlar için 01.12.2021 tarihinden sonra Hipodrom 

Müdürlüklerince yeni müracaatlar kabul edilecek olup, yapılan müracaatlar ancak iptal veya 

başka nedenlerle boşalan yerler olduğunda değerlendirilecektir.  

 

3) 2021 yılı Genel Hükümlerinin 15 inci maddesi k/C-3 üncü fıkrası “ahır tahsis süresi; ahır 

tahsisi bulunan hipodromun yarış sezonunun son gününden itibaren 5 inci günde sona erer” 

hükmü gereği; tahsis alan atların ahırlarına girmelerine imkan tanımak ve ahır tahsisi alan 

atların ilgililerine mağduriyet yaşatmamak adına hipodromlarda ahır tahsisi alamayan atlar 



için herhangi bir bildirimde bulunulmadan 6 ıncı günden itibaren 2021 yılı Genel 

Hükümlerinin 15 inci maddesi k/C fıkrası gereği cezai işlemler başlatılacaktır. 

 

4) Mücbir sebepler dışında, tahsisleri yapılan hipodromlara 30 Kasım 2021 tarihine kadar 

getirilmeyen atların ahır tahsisleri iptal edilecek olup yatırılan avans ise Türkiye Jokey 

Kulübüne irad kaydedilecektir. 

 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 

Türkiye Jokey Kulübü 

 

 


