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4 numaraya kayıtlı ÇEÇEN KIZI adlı atın antrenörü M.Kazım ÇİZİK jokeyine tescil edilmiş renk ve şekilde forma giydirmemesinden 

dolayı i savunmasını yapmak üzere kurulumuza davet edilmiştir.

KOŞU NO:  1

3 numaraya kayıtlı APIKO DORA isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu 

kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası 

verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Orhan BAKIR atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak 

savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları 

Kanununun 4.Maddesi ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117/1 Maddesinin (a) fıkrası gereğince İHTAR  cezası 

verilmiştir. 

8 numaraya kayıtlı SUERTO isimli at start makinesinden  70 metre geç çıkış yapmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve 

bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası 

verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Murat KILINÇ atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak 

savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları 

Kanununun 4.Maddesi ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117/1 Maddesinin (a) fıkrası gereğince İHTAR  cezası 

verilmiştir. 

3 numaraya kayıtlı APIKO DORA isimli atın binicisi Mustafa IŞIK start mahalinde yarış yerlerinin düzen ve disiplininin bozulmasına 

sebep olmuştur. Adı geçen binici Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte 

Kurulumuza vermiştir.  Savunması kurulumuz tarafından yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak 

çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1 maddesi uyarınca 562 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süre ile  tribün ve eklentileri 

dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanma cezası verilmiştir.

3 numaraya kayıtlı APIKO DORA isimli atın sair görevlisi  Alican SUNKAR eyerleme mahalinde maske takmayarak yarış yerlerinin 

düzen ve disiplininin bozulmasına sebep olmuştur. Adı geçen Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş 

ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir.  Savunması kurulumuz tarafından yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları 

Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (c) ve(ç) bentleri uyarınca 7 (yedi) gün süre ile  

tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanma 

cezası verilmiştir.

KOŞU NO:  2

2 numaraya kayıtlı olarak koşan DEMİRBAŞ isimli atın jokeyi Hasan ALTUNDAĞ son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal 

ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin 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:  5

7 numaraya kayıtlı olarak koşan REHA HAN isimli atın jokeyi Menderes AVŞAR koşunun 800 metrelerinde usulsüz kulvar 

değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, 

kendisinin 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) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 

562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  6

KOŞU NO:  7
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6 numaraya kayıtlı olarak koşan FAST GIRL isimli atın jokeyi CANER TEPE start çıkışından sonra usulsüz kulvar değiştirerek yarış 

usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin 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) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası 

ile cezalandırılmıştır. 

8 numaraya kayıtlı olarak koşan NEV SICH isimli atın jokeyi Müslüm CANPOLAT start çıkışından sonra usulsüz kulvar değiştirerek 

yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin 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. 

6 numaraya kayıtlı FAST GIRL adlı atın binicisi Caner TEPE, koşunun son düzlüğünde 3 numaraya kayıtlı PUIGDEMONT adlı atın 

önünü keserek aksiyonuna engel olmuştur. Koşu Komiserler Kurulumuz tarafından incelemeye alınmış ve derece değişikliğine karar 

verilmiştir. 6-3-5-2-8-1 şeklinde biten yarış sonucu, 3-6-5-2-8-1 şeklinde değiştirilmiştir. Binici Caner TEPE, komiserler kuruluna 

çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca 

yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122 maddesinin 7. 

fıkrası (b) ve (d) bentleri uyarınca tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten 10 (on) 

gün süreyle yasaklama ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numaralı GÜLÇİN HANIM adlı atın seyisi doping mahallinde bulunamamıştır. Seyisi doping mahallinde bulundurmadığından 

antrenör M.Ali SUBAY ifadeye çağrılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış, kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve 

kurulumuzca yetersiz görüldüğünden, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 

117/1. maddesİ (a) ve (b-1) bentleri gereğince ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  8
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