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6 numarada RASGELE isimli at start makinasından yaklaşık 20 boy geç çıkış yapmıştır. Atın antrenörü Şakir ÇELİK  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:  1

1 numarada kayıtlı GOLD RAKS isimli at start makinası içerisinde şahlanmıştır. Bahse konu at Saha Veteriner Hekimlerince start 

gerisine çıkartılarak muayene edilmiş atta herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığından koşuya katılmasına izin verilmiştir. Söz 

konusu atın her iki tarafındaki kulvarlarda bulunan  5 numarada kayıtlı RED WHISPER ve 6 numarada kayıtlı SEGULA isimli atlarda 

Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve atlarda herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığından koşuya katılmalarına izin 

verilmiştir.

KOŞU NO:  2

7 numarada kayıtlı FIRTINALI DENİZ isimli at yarışı geride tamamlamıştır. Bahse konu at Saha Veteriner Hekimlerince muayene 

edilmiş atta herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir.

KOŞU NO:  4

4 numarada kayıtlı ARSLANTURBO isimli at yarışı geride tamamlamıştır. Bahse konu at Saha Veteriner Hekimlerince muayene söz 

konusu atta ağız ve burun bölgesinde kanama tespit edildiğinden at hastanesine sevki uygun görülmüştür.

KOŞU NO:  6

6 numarada kayıtlı BURSA EFESİ isimli atın binicisi Yunus Emre YÜKSEL 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 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 VAROL HAN  isimli atın binicisi Onur ÖZ koşunun son 900 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket 

ettiğinden  sözlü olarak uyarılmıştır.

11 numarada kayıtlı VAROL HAN  isimli atın binicisi Onur ÖZ son düzlükte usulsüz kamçı kullandığından, savunmasının alınması 

amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen binici savunmasını yasal süresi 

içerisinde vereceğini belirtiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

Onur ÖZ savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermediğinden savunma hakkından vazgeçmiş sayılmış olup, konu ile ilgili 

olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6.  maddesi gereği 08.06.2021 gününden 

başlamak üzere 7 (yedi)  gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  7

9  numarada kayıtlı WINNER DANCER isimli at start makinasından çıkış yapmamıştır. Bahse konu atın antrenörü Melih TEZEL 

yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet 

edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

Melih TEZEL savunmasını 03.06.2021 tarihinde 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. 

14  numarada kayıtlı CİHANGÜL isimli at start makinasından çıkış yapmamıştır. Bahse konu atın antrenörü (at sahibi vekili) Tansu 

BOYLU 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:  8
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