
20/10/2020 SALI  27.YARIŞ GÜNÜ RAPORUKocaeli

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 7  8 PLOVDIV ÖN SOL AYAKTA TOPLALLIKTAN DOLAYI SAHA VETERİNER 

RAPORUNA İSTİNADEN

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 10  7 MAGIC END SİNAN ÖZEN RAPORLU OLDUĞUNDAN TOLGA YILDIZ

 5  3 DAKİNİ SİNAN ÖZEN RAPORLU OLDUĞUNDAN TOLGA YILDIZ

 8  7 DIFFERENTE SİNAN ÖZEN RAPORLU OLDUĞUNDAN TOLGA YILDIZ

 6  4 SÜSLÜ HANIM SİNAN ÖZEN RAPORLU OLDUĞUNDAN TOLGA YILDIZ

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
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3  numaraya kayıtlı BRAVE ELA    isimli atın binici Hüseyin ŞİMŞEK   start çıkışı   usulsüz kulvar değiştirerek 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 (a)  ve (b-1) bendi uyarınca ihtar  ve 562 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

7   numaraya kayıtlı KRALİÇE GÜL     isimli atın binici Cemal PASO   karşı düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek 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 (a)  bendi uyarınca ihtar  cezası ile cezalandırılmıştır.

8  numaraya kayıtlı  KÜÇÜK YILDIZ   isimli atın binici Gökhan BEKTAŞ    koşunun son düzlüğünde fazla sayıda (7  adet) kamçı 

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

içerisinde vereceğini  ifade etmiştir.27.10.2020  tarihinde Kurulumuza verdiği 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 14  (ondört)  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:  2

5  numaraya kayıtlı CEVAHİRTAY   isimli atın binicisi Mertcan ÇELİK  son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek  yarış usul ve 

nizamlarını ihlal etmekten dolayı Telefonda   sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  3

7  numarada kayıtlı  MY DEAR SISTER     isimli at start makinesinden geç çıkış yaptığı için  antrenörü Tarkan ŞİT atını yeteri kadar 

eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış  ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendi isteği üzerine savunmasını 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:  5

3  numaraya kayıtlı SUVLA POINT   isimli atın binicisi Ayhan KURŞUN  son düzlükte  usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarını ihlal etmekten dolayı Kurulumuza çağırılarak sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  8

KOŞU NO:  10
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Kocaeli Kartepe Hipodromunda 20.10.2020 tarihinde; Kurulumuza saat 19:30 da gelen bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine ;10. 

koşuda 4 numaraya kayıtlı END OF TROUBLE isimli atın antrenörü Nurullah ESEN ve at sahibi Anıl DİKİLİTAŞ ile birlikte twitter 

isimli sosyal medyada bahse konu atın koşudan çıkarılması yönündeki sanal ortamda gayri resmi yazılı beyanları sonucunda 

kamuoyuna yarışların, koşuların sonuçlarını ve müşterek bahisleri etkileyecek fiil, yanıltıcı beyanda bulundukları iddiasıyla at sahibi 

ve antrenör hakkında 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve İlgili mevzuat doğrultusunda disiplin soruşturması başlatılmıştır. 

Ayrıca, koşu öncesi saha veteriner hekimlerinin ön muayene ve müşahede alanında yapılan muayenesinde atın koşmasına mahsur bir 

durum görülmemiş olup, antrenör Nurullah ESEN'in vermiş olduğu savunmasındaki ifadelerle sosyal medyadaki yazılı beyanı çeliştiği 

için konu ile ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar antrenör Nurullah ESEN'e At Yarışları Yönetmeliğinin 124. Maddesinin 2. 

Fıkrası Uyarınca tedbir konulmuş olup koşudaki 4 numaraya kayıtlı END OF TROUBLE isimli at kurulumuzca doping testine tabi 

tutulmuştur. 

 27.10.2020 tarihinde Kurulumuza verdiği savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden  ;  Yarış usul ve esaslarına ve yarış 

dürüstlüğüne aykırı hareket eden,  yarışların ve yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmaktan 

dolayı at sahibi Anıl DİKİLİTAŞ' a  6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. 

Maddesinin 1. Fıkrasının (b-1), c ve ç  bendleri uyarınca  15 (onbeş)  gün süreyle Yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından 

yasaklanması ve tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından geçici men ve 562 TL para 

cezası ile cezalandırılmıştır.
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