
2022 YILI GENEL HÜKÜMLERİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 

1) Özel yetiştirme Arap atları, devlet harası yetiştirmesi atların katılabileceği koşular hariç 
diğer tüm koşulara katılabileceklerdir. (Madde-3/b) 
 

2) Koşulardaki mevcut yetiştiricilik primlerine ilave olarak aşağıda mavi renkle belirlenen 
oranlarda yetiştiricilik primi eklenmiştir. (Madde-13/c) 

2022 2İ 3İ 3+İ 4+İ 3A 4A 4+A 5+A 
Şart 19 25% 20%     25% 20%     

Şart 2 25% 15% 15%  15%   25% 15%  15%    15%  

Şart 3 25% 15%  15%   15%   25% 15%  15%    15%   

Handikap 13 25% 15%     15%    15%  25% 15%   15%    15%  

Handikap 14 25% 15%    15%    15%   25% 15%   15%     15%   
 

3) Start denemeleri ile ilgili yapılan değişiklikler aşağıda şekildedir. 
 Start denemesi; Yarış Müessesesine bağlı hipodromlar, idman merkezleri ve diğer 

tesislerde yapılacaktır. 
 Start denemesi hipodromlara göre yarış komiserlerinin belirleyeceği günlerin 

dışında at ilgilisinin yazılı müracaatına istinaden yarış komiserleri tarafından uygun 
görülmesi durumunda belirlenen gün ve saatlerde de yapılabilecektir. 

 Start yasağı cezası alan safkanlar ceza süresi içerisinde start denemesine tabi 
tutulabilecektir. Ancak start yasağı cezası olup start denemesine katılan ve 
başarısız olan atlar ise en az 5 günlük aralıklarla yeniden start denemesine tabi 
tutulacaktır. 

 Start denemesinde başarısız olan atın ilgilisi, eğitilmiş atlara zarar verilmemesi için 
atının tek başına start provasına girmesini kayıt büroları aracılığı ile yazılı olarak 
talep edebilir. Bu talepler ilgili mahalli komiserler kurulunca prova öncesi ilk yarış 
gününde değerlendirilir. (Madde-14) 

 
4) Pist değişikliği ile ilgili yeni hükümler; 
 Pist değişikliği yapılan koşulara deklareli atların ilgilileri, atlarını ilgili hipodromun ilk 

koşusundan bir saat öncesine kadar koşulardan çıkartabilirler. 
 Koşunun alındığı pistte start alacak at sayısı, önceki pistte start alacak at 

sayısından az olduğu takdirde, koşunun cinsine göre işbu genel hükümlerin 6. 
Maddesindeki sıralama kriterleri dikkate alınarak Yarış Komiserler Kurulu tarafından 
start alacak atlar tespit edilir. Diğerleri koşudan çıkartılır. Bu şekilde koşudan 
çıkartılan atların sahiplerine kesin kayıt ücreti iade edilir. (Madde-15/e) 

 
5) Rapor alarak koşudan çıkan at, sonuç raporu alınmadan raporun bitiş tarihinden 

sonraki günden itibaren koşulara katılabilecektir. Ancak raporun bitiş tarihinden önce 
koşulara katılmak istenen at için deklareden önce sonuç raporu alınması 
gerekmektedir.  
(Madde-15/f) 
 

6) Ahır tahsisleri ile ilgili aşağıdaki güncelleme yapılmıştır. 
 Tahsis dışı kalan her at için ahırlar boşaltılıncaya kadar günlük 500 TL para cezası 

uygulanacaktır.(Madde-15/k) 
 

7) Binek ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir. (Madde-15/p) 



2022 YILI KOŞU KAYIT ŞARTLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 

 
1) Şart baremleri ikramiyelerdeki artışa paralel olarak yaklaşık %15 oranında 

arttırılmıştır. 
 

2) Maiden koşularda verilen ek kilolar hesaplanırken atın yarış hayatı boyu 
kazancı dikkate alınacaktır. 

 
3) Satış koşularına katılım için belirlenecek satış bedellerinde aşağıdaki 

değişiklikler yapılmıştır; 
 

SATIŞ1 koşusu satış bedeli 80.000 TL, bedel indirim her 3.000 TL için 1 kg, 
SATIŞ2 koşusu satış bedeli 100.000 TL, bedel indirim her 4.000 TL için 1 kg, 
SATIŞ3 koşusu satış bedeli 150.000 TL, bedel indirim her 5.000 TL için 1 kg, 
SATIŞ4 koşusu satış bedeli 200.000 TL, 
 
MAİDEN SATIŞ koşusu satış bedeli 150.000 TL olarak belirlenmiş 

 
4) Kısa vadeli 18 handikap (Orhan Meker/Cevdet Karataş) koşularına katılabilmek 

için kazanılması gereken kazanç limiti yıl içerisindeki ikramiye artışına paralel 
olarak 86.250 TL ye yükseltilmiştir. 
 

5) Amatör binici koşularında koşulara katılım için gerekli olan puan baremi 40-80 
olarak belirlenmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Duyuru maddelerinin numaralandırılmasında Genel Hükümlerin madde sıralaması 
göz önünde bulundurulmamış olup, ilgili Genel Hüküm maddeleri satır sonlarında 
belirtilmiştir.) 


