
24/10/2020 CUMARTESİ  39.YARIŞ GÜNÜ RAPORUİzmir

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 5  10 GENÇBERK JOJEYİ RAPORLU OLDUĞUNDAN,YERİNE JOKEY 

BULUNAMADIĞINDAN

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 9  13 SON OF YAVUZ ONUR ÖZ RAPORLU OLDUĞUNDAN HALİL KAPLAN

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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18.10.2020 tarihinde saat 22:00 sıralarında Hipodrom Bölgesi Şirinyer Kapıda meydana gelen olay  ile ilgili tutanaklar 24.10.2020 

tarihinde Kurulumuza intikal ettirilmiştir. Biniciler Alperen OLUK, Ahmet OLUK ve Mertcan ÇELİK’ in  konu ile ilgili 

savunmalarının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazıları kendilerine tebliğ edilmiştir. Adı geçen biniciler 

savunmalarını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiklerinden gerekli işlemler savunmalarını takiben yapılacaktır.

Biniciler Alperen OLUK, Ahmet OLUK ve Mertcan ÇELİK savunmalarını 25.10.2020 tarihinde Kurulumuza vermişlerdir. Konu ile 

ilgili olarak;

 Binici Alperen OLUK 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1. maddesi gereği, 

(26.10.2020 gününden başlamak üzere) 15 (onbeş)  gün süreyle “tribün ve eklentileri dışında yer ve tesislere girmekten ve sanat icra 

etmekten” geçici men ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

Binici Ahmet OLUK 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1. Maddesi gereği, 

(26.10.2020 gününden başlamak üzere) 15 (onbeş)  gün süreyle “tribün ve eklentileri dışında yer ve tesislere girmekten ve sanat icra 

etmekten” geçici men ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Binici Mertcan ÇELİK 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1. Maddesi gereği, 

(26.10.2020 gününden başlamak üzere) 15 (onbeş)  gün süreyle “tribün ve eklentileri dışında yer ve tesislere girmekten ve sanat icra 

etmekten” geçici men ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı BÜKENTAY isimli at yarışın ilk 400 metresinden sonra dışa açılarak yarışı geç bitirmiştir. Bahse konu at Saha 

Veteriner Hekimlerce muayene edilmiş ve herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir.

12 numarada kayıtlı KÜHEYLANIM isimli atın binicisi Yiğit ASLAN son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanmak suretiyle ( 10 

kamçı) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış  savunma istem yazısı 

kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen binici savunmasını yasal süresi içerisinde vereceklerini beyan ettiğinden gerekli işlem 

savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO:  1

10 numarada kayıtlı GENÇBERK isimli atın binicisi Onur ÖZ “ağırlık fazlalığını, katılacağı koşuda bineceği atın taşıyabileceği 

ağırlığa göre düzenlememek suretiyle tartı ile ilgili yükümlülüğü yerine getirmediğinden” savunmasının alınması amacıyla 

Kurulumuza çağırılmış ancak adı geçen binici davete icabet edememiştir.

Onur ÖZ’ un savunma yazısı 29.10.2020 tarihinde kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen binici savunmasını yasal süresi içerisinde 

vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

Onur ÖZ savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza getirmediğinden savunma hakkından vazgeçmiş sayılmıştır. Adı geçen 

binici 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 120/4. Maddesi gereği (08.11.2020 gününden 

başlamak üzere) 7 (yedi)  gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 562 TL para cezası cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  5

KOŞU NO:  6
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1 numarada kayıtlı ARAGON isimli atın binicisi Arif Okan PAZAR start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden 

savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve sözlü olarak uyarılmıştır.

2 numarada kayıtlı ATLISAVAŞÇI isimli atın binicisi Muharrem OK koşunun yaklaşık son 800 metrelerinde yarış usul ve esaslarına 

aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve sözlü olarak uyarılmıştır.

8 numarada kayıtlı USULCA isimli atın binicisi Sinan ÖZEN koşunun yaklaşık son 800 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı 

hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı 

geçen binici savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi 

ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1.  maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı YAĞIZER isimli atın binicisi Fırat ARSLAN start çıkışından bir süre sonra atından düşmüş olup Doktor tarafından 

yapılan muayenesinde at binmesinde sakınca olmadığı belirtildiğinden sonraki koşulara katılmasına izin verilmiştir.
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