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ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 1  7 MACARENA BİNİCİSİ RAPORLU OLDUĞUNDAN VE YERİNE BİNİCİ 

BULUNMAMASI NEDENİYLE

 5  3 SERHANTAY SOL ÖN AYAKTA ÖDEM VE TOPALLIK

 8  2 COMANDAT START MAKİNASINA GİRİŞ YAPMAMASI NEDENİYLE

 8  4 KARATOLGALI START MAKİNASI İÇERİSİNDE ŞAHLANIP BİNİCİSİNİ 

ÜZERİNDEN ATARAK KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE KAÇMASI 

NEDENİYLE

 8  8 İŞARET BİNİCİSİ RAPORLU OLDUĞUNDAN VE YERİNE BİNİCİ 

BULUNMAMASI NEDENİYLE

 8  6 SIEMPRE GANADOR START MAKİNASINA GİRİŞ YAPMAMASI NEDENİYLE

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı KOŞMAYAN JOKEY ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN JOKEYİ

 8  4 KARATOLGALI BURAK AVERBAK HASTANEYE SEVK 

EDİLDİĞİNDEN
GÖKHAN YILDIZ

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı ATIN ANTRENÖRÜ ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN ANTRENÖRÜ

SEYİS DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı ATIN SEYİSİ ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN SEYİSİ
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4 numaraya kayıtlı olarak koşan CRIMIAN WIND isimli atın antrenörü Sönmez BİLGİÇ kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 7 

numaraya kayıtlı olarak koşan KAYNARCA isimli atın aprantisinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiğini bildirmiştir. 

Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun kabulüne karar verilmiş ve derece değişikliği yapılmıştır. Ayrıca apranti 

Mert Ali SOLMAZ, koşu esnasında son düzlükte usulsüz kulvar değiştirip içindeki ata tampon yaparak faul yaptığından dolayı 

komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden 6 

( altı ) gün sonra 23.09.2018 tarihinde kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları 

Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin 7. fıkrası (b) ve (d) bentleri uyarınca 10 (on) gün 

süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanmış ve ayrıca 370 TL para cezası  ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı olarak koşan CRIMIAN WIND isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış 

usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili 

savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden 6 ( altı ) gün sonra 23.09.2018 tarihinde kurulumuza iletmiştir. Savunması 

kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. 

maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 370 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan CARUSO isimli atın jokeyi Mahmut TURAN, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili 

savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden 1 ( bir ) gün sonra kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz 

görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası 

(b-1) ve (c) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 

742 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan GÜMÜŞ KAFES isimli atın jokeyi Burak AVERBAK' ın, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirip 

dışındaki ata tampon yaparak faul yaptığı tespit edilmiş ancak hastaneye sevk edildiğinden ötürü kurulumuza icabet edememiştir. 

Konu ile ilgili savunma istemi kendisine 19.09.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. 

Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları 

Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra 

etmekten yasaklanmış ve ayrıca 370 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  4

7 numaraya kayıtlı olarak koşan CEVHER isimli atın antrenörü Bülent TEKİNALP, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 10 

numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiğini bildirmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş 

olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

KOŞU NO:  5

4 numaraya kayıtlı olarak koşan SEVDA TÜRKÜSÜ isimli atın jokeyi Metin HAMEDİ, son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal 

ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. 

Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları 

Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 370 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  6

KOŞU NO:  8
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2 numaraya kayıtlı COMANDAT isimli at start makinesine giriş yapmamasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesinin 

4. fıkrası uyarınca 30 günden az olmamak kaydıyla yarış usul ve nizamlarına uygun koşuncaya kadar koşulara katılmaktan 

yasaklanmış ayrıca antrenörü Ergün USLU, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine giriş yapmamasına sebebiyet vermesinden 

dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması 

kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132  sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. 

maddesinin 4. fıkrası uyarınca ihtar ve 370 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı olarak koşan KARATOLGALI isimli atın antrenörü Fahri GURUHAN, atını yeteri kadar eğitemeyerek start 

makinesi içerisinde huysuzluk yapıp kaçmasına sebebiyet vermesinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış 

olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları 

Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 

370 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı SIEMPRE GANADOR isimli at start makinesine giriş yapmamasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 121. 

maddesinin 4. fıkrası uyarınca 30 günden az olmamak kaydıyla yarış usul ve nizamlarına uygun koşuncaya kadar koşulara katılmaktan 

yasaklanmış ayrıca antrenörü Sedat ÇİFTÇİ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine giriş yapmamasına sebebiyet 

vermesinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. 

Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132  sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları 

Yönetmeliğinin 121. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ihtar ve 370 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.
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