
02/02/2019 CUMARTESİ  10.YARIŞ GÜNÜ RAPORUİstanbul

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 1  3 DALOĞLU ÖN AYAKLARDA ÖDEM

 3  9 ASİ KIRTAY JOKEYİ TARTI MAHALLİNE GELMEDİĞİNDEN VE YERİNE 

JOKEY BULUNAMADIĞINDAN DOLAYI

 7  6 LADY ROSSA SOL ARKA AYAKTA TOPALLIK

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 6  2 TORCULARIS UĞUR POLAT RAPORLU OLDUĞUNDAN FURKAN YÜKSEL

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

AHMET YAVUZ KARACA

Komiserler Kurulu Başkanı

İstanbul Veliefendi Hipodromu



9 numaraya kayıtlı olarak koşan ASİ KIRTAY isimli atın deklareli jokeyi Onur YILDIZ, koşu öncesinde tartı mahalline gelmediğinin 

tutanakla tespit edilmesine istinaden komiserler kuruluna çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi 

isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Jokey Onur YILDIZ' ın savunması kurulumuzca yeterli bulunmuştur.

KOŞU NO:  3

3 numaraya kayıtlı olarak koşan HIDDEN JEWELS isimli atın antrenörü Yasin DEMİRKIRAN, kurulumuza vermiş olduğu 

dilekçesinde; 6 numaralı atın aprantisinin kendi atını engellediğinden dolayı neticeyi protesto ettiğini bildirmiştir. Çekilen protesto 

kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan ASLAN KOÇUM isimli atın aprantisi Burak AKÇAY, 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 3 ( üç ) gün sonra 06.02.2019 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 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numaraya kayıtlı olarak koşan KARABİBERİM isimli atın aprantisi Halil YOLAÇICI, starttan çıktıktan sonra usulsüz kulvar 

değiştirerek dışındaki atların koşu yolunu daraltmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza 

çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve 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 ile 2.fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten 

yasaklanmış ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numaraya kayıtlı olarak koşan DUCHESSE VIVIENNE isimli atın aprantisi Mehmet Ali AYDIN, start çıkışında usulsüz kulvar 

değiştirerek içindeki ata tampon yapmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış, konu 

ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve 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 458 

TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numaraya kayıtlı olarak koşan WINNERS PRIDE isimli atın aprantisi Berkan ÇIĞLA, son viraj dönülürken yarış usul ve 

nizamlarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve 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 (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  4
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