
30/06/2020 SALI  3.YARIŞ GÜNÜ RAPORUKocaeli

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 2  6 PSYCHOPATH SANCI VE GENEL DURUM BOZUKLUĞU

 2  5 ÇAKIRDAĞLI İLGİLİSİNİN BEYANI VE ATIN PANSİYONLAR BÖLGESİNE 

GİRİŞ YAPMAMASINDAN DOLAYI

 3  12 MISS SERITANA START HAKEMİ EMRİNE GİRMEDİĞİNDEN DOLAYI

 11  5 BULUT AĞA START HAKEMİ EMRİNE GİRMEDİĞİNDEN DOLAYI

 11  11 ALHÜMA SANCI VE GENEL DURUM BOZULUĞU

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

 9  3 ÖZGÜRKAFKAS RAPORLU OLMASIABDULLAH ATAŞ MEHMET ASLAN

SEYİS DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 10  6 RENGÜL RAPORLU OLMASI 

NEDENİYLE

MEHMET ASLAN MUSTAFA AY

 11  12 BÜYÜKHAN KIZI RAPORLU OLMASI 

NEDENİYLE

REŞAT AYÇİÇEK LAMİH CELİM

FETHİ POLAT

Komiserler Kurulu Başkanı

Kocaeli Kartepe Hipodromu



1 numaraya kayıtlı BABA INTO   isimli atın binicisi Halef KATI son düzlükte dışındaki atlara doru açılarak    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  (b-1), (c) ve (ç)   bendleri uyarınca 3 (üç ) 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 

5 numaraya kayıtlı ÇAKIRDAĞLI' nın antrenörü İrfan YAKUT atını Kartepe Hipodromu Pansiyonlar Bölgesine getirmeyerek 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  verdiği savunması  Kurulumuzca  yetersiz 

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

(b-1), (c)   bendleri uyarınca 7 (yedi ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması ve 562  TL para cezası 

ile cezalandırılmıştır

7  numaraya kayıtlı RADAMEL   isimli atın antrenörü Sebahattin TOPAL biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma 

giydirmesinden dolayı  ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve  

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

Yönetmeliği 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca  ihtar ve 562  TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  2

8 numarada kayıtlı  KOZMONOT  isimli at start makinesine geç giriş yapmasından dolayı,  antrenörü Halil Ersin UYSAL  atını yeteri 

kadar eğitememesinden 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.

12   numarada kayıtlı  MISS SERITANA    isimli at start hakemi emrine girmediğinden dolayı  At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j 

uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye  kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır.Ayrıca  antrenörü Murat ÖZTÜRK   atını yeteri 

kadar eğitememesinden 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

3  numaraya kayıtlı EFARİSTO  isimli atın binicisi Fırat ARSLAN  start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı 

Kurulumuza çağırılmış  ve sözlü olarak uyarılmıştır.

4   numaraya kayıtlı HAS ALTUN   isimli atın binicisi Sinan ÖZEN son viraj dönülürken  yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten 

dolayı Kurulumuza çağırılmış  ve sözlü olarak uyarılmıştır.

6  numaraya kayıtlı KRAL CEM  isimli atın binicisi Çetin TAŞ start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı Kurulumuza 

çağırılmış  ve sözlü olarak uyarılmıştır.

12   numaraya kayıtlı SMART DIAMOND   isimli atın binicisi Tolga YILDIZ start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten 

dolayı Kurulumuza çağırılmış  ve sözlü olarak uyarılmıştır.

5 numaraya kayıtlı KARA MUSTAFA    isimli atın binicisi Doğukan KARANFİL koşunun son 800 metresinde  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)  bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  4

FETHİ POLAT

Komiserler Kurulu Başkanı

Kocaeli Kartepe Hipodromu



3  numaraya kayıtlı DEMİRDEN   isimli atın binicisi İbrahim Halil KETME    son düzlük dönüldükten 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.

12  numaraya kayıtlı TUĞTEKİN     isimli atın binicisi Mahir ŞAHİN koşunun  genelinde ata  fazla sayıda Kamçı (11  Adet) 

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

isteği üzerine aynı gün savunmasını alınmış ve Kurulumuzca savunması 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

13  numaraya kayıtlı CAHİT AĞA   isimli atın binici Göktan KAYIP son düzlükte usulsüz kulvar değiştirip içindeki atlara faul 

yaparak 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.07.07.2020 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

KOŞU NO:  6

8   numarada kayıtlı  HOPEFUL    isimli at start makinesinden geç çıkış yapmasından dolayı  At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca 

(15 GÜN) yeterince eğitilinceye  kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca  antrenörü Ömer Faruk TAN   atını yeteri kadar 

eğitememesinden 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:  7

11 numaraya kayıtlı CAHİDE SULTAN    isimli atın binicisi Bekir Mert MIRIK start çıkışı usulsüz kulvar değiştirip dışındaki atlara 

faul yaparak  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  (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

4 numaraya kayıtlı SUKUT BEY   isimli atın binicisi Fırat ARSLAN start çıkışı usulsüz kulvar değiştirip içindeki atlara faul yaparak    

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  (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 .

3 numaraya kayıtlı ÖZGÜRKAFKAS    isimli atın binici Kaancan GÖKÇE  start çıkışı  usulsüz kulvar değiştirip dışındaki  atlara faul 

yaparak 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.07.07.2020 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:  9

11   numaraya kayıtlı GÜLENYÜZ  isimli atın binicisi Adem ASLAN start çıkışı     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)  bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  10
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5   numarada kayıtlı  BULUT AĞA   isimli at start hakemi emrine girmediğinden dolayı  At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 

GÜN) yeterince eğitilinceye  kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca  antrenörü Faruk ARICI   atını yeteri kadar 

eğitememesinden 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.

11   numarada kayıtlı  COMANCHERO  isimli at start makinesine 3. dak fazla zamanda giriş yaptığı ve start makinesinden geç çıkış 

yapmasından dolayı   At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye  kadar koşulara katılmaktan 

yasaklanmıştır. Ayrıca  antrenörü Mehmet GÜNDÜZELİ atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış  ve savunma 

istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği savunmasını 7 gün içerisnde 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)  bendi uyarınca  ihtar  cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO:  11

FETHİ POLAT

Komiserler Kurulu Başkanı

Kocaeli Kartepe Hipodromu


