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ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 2  3 SACRED ZENYETTA SOL ARKA AYAK AÇIK YARA VE KANAMADAN DOLAYI 

SAHA VETERİNERLİĞİNİN RAPORUNA İSTİNADEN

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 1  1 DERİNKÖK MAZLUM PİR DEMİR KİLOSUNU 

AYARLAYAMADIĞINDAN
OKAN AKEL

 8  5 GÜMÜŞKESEN SELİM KAYA RAPORLU OLDUĞUNDAN ERHAN YAVUZ

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

FETHİ POLAT

Komiserler Kurulu Başkanı

Kocaeli Kartepe Hipodromu



1  numaraya kayıtlı DERİNKÖK    isimli atın binicisi  Mazlum Pir DEMİR 1. TARTIDA 700 gr fazla gelerek kilosunu bineceği ata 

göre ayarlayamamaktan 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 120. maddesinin 4. bendi   uyarınca 7 (yedi ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat 

icrasından yasaklanması ,  Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 1124 TL 

para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  1

3 numaraya kayıtlı SACRED ZENYETTA isimli atın;  koşu öncesi saha veterinerleri tarafından yapılan muayenesinde sol arka 

ayağında açık yara tespit edilerek atın yarıştan çıkartılmasına tepki gösteren at sahibi Mesut TAŞ ; at ile ilgili resmi olarak hiç bir ilgisi 

olmadığı halde karara itiraz ederek ve Kurulumuza gelip saha veterinerleri için sinkaflı kelimeler kullanarak hakaret etmek suretiyle 

koşuların ve yarış yerleriyle tesislerin düzen ve disiplinini bozmaktan dolayı  Kulumuza çağrılmış olup,  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)  ve (b-1) , c ve ç 

bendleri uyarınca 14 (ondört) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/veya sanat 

icrasından geçici süre men ve 562 TL  para   cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  2

4  numaraya kayıtlı ATOM CEMİL   isimli atın binicisi Metin HAMEDİ koşunun  son düzlüğünde ata  fazla sayıda Kamçı (7  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. 25.06.2020 tarihinde Kurulumuza verdiği savunması 

Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden  ;  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  8. maddesi uyarınca 7   (yedi) 

gün süre ile  tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili  yer ve tesislere girmekten ve/ veya  sanat icrasından yasaklanmış ve 562  TL 

para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  3

7  numaraya kayıtlı AKİDE ŞEKERİ    isimli atın binici İsa YILDIRIM 1200 metre civarında usulsüz  kulvar değiştirip içindeki atın 

koşu yolunu daraltarak 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.30.06.2020 tarihinde  verdiği savunması  

Kurulumuzca  yetersiz görüldüğünden  ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 

117. maddesinin 1. fıkrası  (b-1), (c) ve (ç)   bendleri uyarınca 5 (beş ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından 

yasaklanması ,  Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 562  TL para cezası ile 

cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  4

8 numaraya kayıtlı AYMELEKCAN   isimli atın binicisi Ayhan KURŞUN starttan çıktıktan sonra   yarış usul ve nizamlarını ihlal 

etmekten dolayı ifadeye çağırılmış  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)  ve (b-1) bendleri uyarınca ihtar ve 562 TL para   cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  6

7  numaraya kayıtlı UMUTLU isimli atın binicisi  Danyal KAYA  son düzlükte  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  (b-1), (c) ve (ç)   bendleri uyarınca 5 (beş ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması ,  

Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 562 TL para cezası ile 

cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  8

KOŞU NO:  9
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5  numaraya kayıtlı FEARLESS GIRL     isimli atın binici Hışman ÇİZİK  son düzlük yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten ve 

suçunu tekerrürden dolayı ifadeye çağırılmış  ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün 

içerisinde vereceğini  ifade etmiştir. 25.06.2020 tarihinde  verdiği savunması  Kurulumuzca  yetersiz görüldüğünden  ; 6132 sayılı At 

Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası  (b-1), (c) ve (ç)   bendleri 

uyarınca 5 (beş ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması ,  Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla 

ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 562  TL para cezası ile cezalandırılmıştır

6  numaraya kayıtlı MISS BALKAN     isimli atın binici Yunus Emre YÜKSEL start çıkışı 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..07.07.2020 tarihinde savunmasını Kurulumuza ulaştırmadığından  ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna 

dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası  (a) ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

10  numaraya kayıtlı AĞA BATUR    isimli atın binicisi Muhammed Mir BİLGİN start çıkışı  ve son düzlükte   yarış usul ve 

nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış  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)  beni uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır
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