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7 numarada kayıtlı NERUDA isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN' un son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden, 6132 sayılı At 

Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları  Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği, ihtar ve 296 TL para 

cezası ile cezalandırlmıştır.

KOŞU NO:  1

5. koşu sonunda; 5 no’lu BLACK SUN  isimli atın antrenörü  ,6 no'lu SONIC BOOM isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği 

gerekçesi ile protesto çekmiştir.

Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda,atlar son düzlüğe girerken 4 numaralı at iç bariyerler tarafında ve önde, 5 numaralı at, 4 

numaralı atın gerisinde ve dış bariyerler tarafında, 6 numaralı at ise 8 numaralı atın gerisinde ve dış bariyerler tarafında,yer tutmuşken 

5 numaralı at sprinte kalkarak dış bariyerlere doğru yöneldiği,  bu sırada gerilerden sprinte kalkan 6 numaralı at ile başa baş bir 

mücadeleye girdiği ve 6 numaralı atın dış bariyerlere doğru yönelttiği yarış bitimine yakın 6 numaralı atın hafifçe 5 numaralı ata 

yanaştıysada,  bu eylemiyle  6 numaralı atı derece değişikliği gerektirecek nitelikte engellemesi görülmediğinden,

protestonun reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

5 numarada kayıtlı BLACK SUN isimli atın jokeyi Sinan ÖZEN, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve yanındaki ata 

yaklaştığından, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları  Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi 

gereği, ihtar ve 296 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  5

8. koşu sonunda; 3 no’lu DEMİRAĞA  isimli atın antrenörü  ,5 no'lu POSTACI isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesi 

ile protesto çekmiştir.

Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, atlar son düzlüğe girdiğinde 5 numaralı at iç bariyerler tarafında, 9 numaralı at onun 

dışında ve dış bariyerler tarafında, 3 numaralı at 9 numaralı atın dışında, 8 numaralı at iç bariyerler taradında yer tutarak yarışı 

sürdürürken, 5 numaralı at dış bariyerlere doğru yönelerek 3 numara ile irlikte yarışı başa baş sürdürmüşse de, 5 numaralı atın bu 

eylemi derece değişikliği gerektirecek nitelkte görülmediğinden, protestonun reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

5 numarada kayıtlı POSTACI isimli atın jokeyi Burak AVERBAK, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve  yanındaki ata 

yaklaşarak ve protestoya neden olduğundan, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları  Yönetmeliğinin 

117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği, ihtar ve 296 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  8

Komiserler Kurulu Başkanı

NECDET AKKOCA

Şirinyer Hipodromu


