
18/12/2018 SALI  9.YARIŞ GÜNÜ RAPORUKocaeli

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 7  7 KEMERHİSAR SAĞ ÖN AYAKTA ŞİŞKİNLİK VE AĞRIYA BAĞLI TOPALLIK

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 1  4 WELLHEAD RAPORLU OLMASIFERHAT TAŞ AT SAHİBİ

SEYİS DEĞİŞİKLİĞİ :

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

Komiserler Kurulu Başkanı

Kocaeli Kartepe Hipodromu



4  numarada kayıtlı CAPTAIN STEEL   isimli atın antrenörü Nedim GENÇER,  kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 3 numaralı 

atın jokeyinin kendi  atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu  kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine 

karar verilmiştir.

KOŞU NO:  2

2 numaraya kayıtlı BLACK LADY   isimli atın binicisi Gökhan YILDIZ' ın, karşı düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarını ihlal etmekten  dolayı ifadeye çağırılmış  ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği savunmasını  7 gün 

içerisinde vereceğini bildirmiştir. 21.12.2018 Tarihinde vermiş olduğu savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At 

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

cezası ile cezalandırılmıştır

9 numaraya kayıtlı SCARF GIRL   isimli atın binicisi Doğukan SAV' ın, karşı düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarını ihlal etmekten  dolayı ifadeye çağırılmış  ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün 

savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden  6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan 

At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a)  bendi uyarınca ihtar  cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  3

6 numaraya kayıtlı SULTANBATUR  isimli atın binicisi Galip KILIÇ' ın, son düzlüğünde ata  fazla sayıda kamçı ( 11 Adet) 

kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmek ve suçunu tekerrür etmekten  dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı 

yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir. 25.12.2018 tarihinde  verdiği 

savunmasını Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden  dolayı ,  6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At 

Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve  At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 38. 

maddesi uyarınca  14  (ondört) gün süre ile  tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili  yer ve tesislere girmekten ve/ veya  geçici 

sanat icrasından yasaklanmış ve 742 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  6

9 numaraya kayıtlı KIYZA REŞ  isimli atın binicisi Caner TEPE' nin, son düzlüğünde ata  fazla sayıda kamçı ( 10 Adet) kullanarak 

yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten  dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine 

savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.25.12.2018 tarihinde  savunmasını Kurulumuza vermediğinden  dolayı ,  6132 

sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve  At Yarışları 

Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca  7 (yedi) gün süre ile  tribün ve eklentileri dışında , 

yarışlarla ilgili  yer ve tesislere girmekten ve/ veya  geçici sanat icrasından yasaklanmış ve 370  TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  8
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