
 
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 

ANTRENMANLAR İLE İLGİLİ 
AT ÇALIŞTIRMA PRENSİPLERİ 

 
 Jokey ve Apranti lisansı olmayan, lisansını vize ettirmeyen ve kask takmayan 

binicilerin pistlerde at çalıştırması yasaktır.  
 

 Kum yarış ve antrenman pistlerinde gezinti ve tırıs yapılması yasak olup, gezinti ve 
tırıs yapmak isteyenler, Hipodromlardaki mevcut gezinti ve tırıs padoklarını 
kullanmalıdırlar. 

 
 Antrenman saatleri 04:30 – 10:30 arasında olup, sinirli, huysuz ve titizlik gösteren 

atlar mevsim şartlarına göre değişim göstermekle birlikte 04:30 – 05:00 veya 09:00 – 
10:00 saatleri arasında ters yönde çalıştırılabilirler. Antrenman saatleri dışında gün 
içinde pistlerde at çalıştırılmasına olağan üstü haller dışında müsaade edilmez. 
Antrenman saatleri mevsim şartları gereği önceden ilan edilmek sureti ile 
değiştirilebilir. 

 
 İki kum piste sahip Hipodromlarımızın idman pistinde (iç kum pist)  ve İzmit İdman 

Merkezinde Pazartesi günleri atlar ters yönde çalıştırılır. 04:30 – 05:00 veya 09:00 – 
10:00 saatleri arasında düz yönde çalışılabilinir. 

 
 Sprint veya galop yaptırılan atlar pistlerin iç kısmını, kenter yaptırırken ise orta 

kısımlarını kullanmalıdırlar. 
 

 Start prova, gün ve saatleri ilgili Hipodrom Müdürlüklerince ilan edilir. 
 

 Taylarına çim göstermek isteyen ilgililer, çim gösterme pisti mevcut olan 
Hipodromlarda bu hizmetten Hipodrom Müdürlüklerinin belirlediği gün ve saatlerde 
faydalanabilirler.  

 
 Antrenmanlarda pistlerin giriş ve çıkış noktaları, kazalara meydan verilmemesi 

bakımından önem arz etmektedir. Pistlere giriş ve çıkışlarla ilgili kurallara özenle 
riayet edilmesi ve bu konuda gerek antrenman sorumlusunun gerekse bölgedeki 
güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 
 Çalışmasını bitirip çıkış noktasına ters yönde ulaşmak isteyenler, dış bariyere 

mümkün olduğunca yakın şekilde ve karşı yönden gelecek atlara dikkat ederek 
pistleri terk etmelidirler. 

 
 Pistlerde veya gezinti alanlarında herhangi bir kaza meydana gelmesi durumunda, 

ambulansın bölgeye rahatça intikali ve müdahalesi için, pistte çalışma yapanlar 
gerekli hassasiyet ve yardımı göstermelidirler. 

 
 İlgililerin antrenman sırasında atlarını, pist girişinde veya pist içerisinde takip etmeleri 

yasaktır. Orta saha gezinti alanlarına geçmek isteyenlerin de kontrollü şekilde 
pistlerden geçiş yapmaları gerekmektedir. 

 
 Pistlerimize; değişen mevsim şartlarına ve meteorolojik koşullara bağlı olarak 

Hipodrom Müdürlüklerince belirlenerek ilan edilen saatler arasında tırmık 
çekilmektedir. İlgililerin ilan edilen saatlere uyması zorunludur. 

 
 Antrenmanlarla ilgili bir şikayet veya dileği olan ilgililer, pist bilgilendirme panolarında 

isimleri yazılı olan görevlilere müracaat edebilirler. 
 

 Yukarıdaki hususlara riayet etmeyenler ile antrenman ortamının huzur ve güvenliğini 
bozan kişiler, At Yarışları Tüzüğünün ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere 
Yarış Komiserler Kurulu’na bildirilir. 


