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8 Numarada kayıtlı PRINCESS NAZOM isimli atın antrenörü Metin ÖZDİL ata kullandığı aksesuar ve diğer malzemelerin renginin, 

At Sahibi adına tescil edilmiş renk, şekil ve nitelikleri taşıyan formaya uymamasından dolayı, 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 

üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası 

a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  1

7 Numarada kayıtlı CHAYARA isimli atın jokeyi Mehmet KESKİN start çıkışı kulvar değişikliği yapmasından dolayı Komiserler 

Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

6 Numarada kayıtlı MY DEAR AZRA isimli atın antrenörü Kazım YILDIZ ata kullandığı aksesuar ve diğer malzemelerin renginin, At 

Sahibi adına tescil edilmiş renk, şekil ve nitelikleri taşıyan formaya uymamasından dolayı, 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü 

maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve 

b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2 Numarada kayıtlı RUN FOR MASAL isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK start çıkışı kulvar değişikliği yapmasından dolayı, 

Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün vermiştir. 

6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci 

fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

3 Numarada kayıtlı BLACK PUNCH isimli atın jokeyi Fatih Rüstem BEBEK start çıkışı kulvar değişikliği yapmasından dolayı, 

Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün vermiştir. 

6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci 

fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  2

2 Numarada kayıtlı İSMİHAN isimli atın antrenörü Alper CİĞER koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan 

inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 2 Numarada kayıtlı İSMİHAN isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel 

oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

3 Numarada kayıtlı DIRECT WIN isimli atın jokeyi Müslüm ÇELİK son düzlükte kulvar değişikliği yapmasından dolayı, Komiserler 

Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün vermiştir. 6132 sayılı At 

Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi 

gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

4 Numarada kayıtlı IMOGEN isimli atın jokeyi Burhan KILINÇ son düzlükte kulvar değişikliği yapmasından dolayı, Komiserler 

Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün vermiştir. 6132 sayılı At 

Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 

bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 Numarada kayıtlı CAMBAZ isimli atın jokeyi Enver ŞİMŞEK son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı 

hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine 

savunması alınmıştır: Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak 

çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 1124 

TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

5 Numarada kayıtlı BLACK GRAPE isimli atın antrenörü Hamdi Volkan YILMAZ atını deklare etmediği aksesuar ile koşturması 

nedeniyle, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması aynı gün 

Kurlumuza teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak 

çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 562 TL. para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında 

yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO:  3

KOŞU NO:  5
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3 Numarada kayıtlı VICTORY WOLLES isimli atın antrenörü Adem GÜVEN atının start makinasına geç girmesi nedeni ile 

Komiserler Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

9 Numarada kayıtlı BATUMİ isimli atın antrenörü İsmet AKKILIÇ atının start makinasına geç girmesi nedeni ile Komiserler 

Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

4 Numarada kayıtlı GÜR KIZ isimli atın antrenörü Emin KARATAŞ atının start makinasına geç girmesi nedeni ile Komiserler 

Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

7 Numarada kayıtlı NOTERİN KIZI isimli atın antrenörü Bahar GÖK atının start makinasına geç girmesi nedeni ile Komiserler 

Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  6

4 Numarada kayıtlı ONLY THE BRAVE isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN ve 5 Numarada kayıtlı RISING SORY isimli atın jokeyi 

Hışman ÇİZİK start çıkışı kulvar değişikliği yapmalarından dolayı Komiserler Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmışlardır.

KOŞU NO:  7

5 numarada kayıtlı NESLİTAN isimli start hakemi emrine girmemesi nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. 

Maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün 

süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

5 Numarada kayıtlı NESLİTAN isimli atın antrenörü Yusuf YILMAZ atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı 

hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları 

Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR ile cezalandırılmıştır.

5 Numarada kayıtlı NESLİTAN isimli atın seyisi Yıldıray YILMAZ yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı, 6132 

sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a 

ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2 Numarada kayıtlı KARAÇETİN isimli atın antrenörü Veli AKBULUT atının start makinasına geç girmesi nedeni ile Komiserler 

Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

7 Numarada kayıtlı SULEIMAN isimli atın antrenörü Abdullah KIZILYAMAÇ atının start makinasına geç girmesi nedeni ile 

Komiserler Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

10 Numarada kayıtlı BEŞİREFE isimli atın antrenörü Yunus TUNCAY atının start makinasına geç girmesi nedeni ile Komiserler 

Kuruluna çağrılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  9

9 numarada kayıtlı KIZLAR GÜZELİ isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK start çıkışı kulvar değişikliği yapmasından dolayı Komiserler 

Kuruluna çağrılmış fakat bulunamamıştır. İfadesi alındıktan sonra işlem yapılacaktır.

KOŞU NO:  10
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