
04/04/2021 PAZAR  41.YARIŞ GÜNÜ RAPORUİzmir

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 8  3 KIZIM RENGİN SAHA VETERİNER HEKİM RAPORUNA İSTİNADEN

 8  2 ÇİĞDEMİN RÜZGARI SAHA VETERİNER HEKİM RAPORUNA İSTİNADEN

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 6  12 KIZIMDERYA MEHMET GÖNÜLTAŞ RAPORLU OLDUĞUNDAN ATAKAN CEM 

DAĞDEVİREN

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

ALİ ERKUL

Komiserler Kurulu Başkanı

Şirinyer Hipodromu



1. koşuda (Handikap-15/H1/DHÖW) start makinasında yaşanan teknik bir problem sebebiyle atların girişleri 3 numaralı bokstan 

başlatılarak yapılmıştır.

KOŞU NO:  1

6 numarada kayıtlı SALTANATIM isimli atın antrenörü Mehmet ASLAN süresi içerisinde tartı mahallinde bulunmamak suretiyle tartı 

ile yükümlülüklerini yerine getirmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. 

Adı geçen antrenör ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO:  2

5 numarada  kayıtlı SKY BUS isimli atın binicisi Muharrem OK start verildiği anda atından düşmüştür. Adı geçen binici doktor 

tarafından muayene edilmiş söz konusu binicide herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilmiştir.

KOŞU NO:  7

2 numarada kayıtlı ÇİĞDEMİN RÜZGARI isimli at; start makinası içerisinde yan boxta bulunan  atın düşerek ayaklarına vurması 

sonucu kontrol için start gerisine alınmıştır. Bahse konu Saha Veteriner Hekimlerce muayene edilmiş ve tvamvaya bağlı çeşitli 

bölgelerde yara ve kanama tesit edildiğinden detaylı tetkik ve tedavi için at hastanesine sevk edilmiştir. 

3 numarada kayıtlı KIZIM RENGİN isimli at start makinası içerisinde şahlanarak sırt üstü düşmüştür. Bahse konu Saha Veteriner 

Hekimlerce muayene edilmiş tvamvaya bağlı çeşitli bölgelerde yara ve kanama tesit edildiğinden detaylı tetkik ve tedavi için at 

hastanesine sevk edilmiştir.

KOŞU NO:  8

5 numarada kayıtlı MISS DADAŞ isimli at koşunun yaklaşık son 200 metrelerinde yavaşlamıştır. Bahse konu Saha Veteriner 

Hekimlerce muayene edilmiş atın sağ ön ayağında hafif topallık tespit edildiğinden detaylı tetkik ve tedavi için at hastanesine sevk 

edilmiştir. 

8  numarada kayıtlı SONYAPRAK isimli atın binicisi Bekir Mert MIRIK son düzlükte  yarış usul ve esaslarına aykırı hareket 

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

binici savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

Bekir Mert MIRIK savunmasını 11.04.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş olup konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları 

Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1.  maddesi (c) bendi gereği (12.04.2021 gününden başlamak üzere) 5 

(beş)  gün süreyle sanat icrasından geçici men cezası ile cezalandırılmıştır.(tekerrür)

9  numarada kayıtlı CİHANGÜL isimli at start makinasından yaklaşık 50 boy geç çıkış yapmıştır. Atın antrenörü Selçuk 

ÖMEROĞLU atını yeterince eğitemediğinden  savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı 

kendisine tebliğ edilmiştir. Adı antrenör 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.

11 numarada kayıtlı SANTORONI GIRL isimli atın antrenörü Resul AYDOĞAN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden 

savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör 

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

KOŞU NO:  9
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