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ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 2  6 KAFKASLI FIRTINASI BİLATERAL METAKARPAL KOTERİZASYON

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı ATIN ANTRENÖRÜ ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN ANTRENÖRÜ

 8  9 SWEET TROUBLE RAPORLU OLMASIMİKAİL ALTIN BAYRAM KOCAKAYA

SEYİS DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı ATIN SEYİSİ ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN SEYİSİ
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3 numaralı DENSO isimli atın jokeyi Sadettin BOYRAZ ve 8 numaralı THE ESCAPE isimli atın jokeyi Mehmet AKYAVUZ, start 

çıkışı iç kulvara doğru kulvar değişikliği yapmaları nedeniyle Komiserler Kuruluna çağrılmış, daha dikkatli olmaları konusunda 

SÖZLÜ olarak uyarılmışlardır.

KOŞU NO:  1

1 Numarada kayıtlı LUMINESCENCE isimli atın antrenörü Süleyman ONAY atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine 

savunmasını aynı gün vermiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna 

dayanılarak çıkarılan At Yarışları 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 613 TL para cezası ile 

cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  3

Satış koşusunda (Satış – 1 DHÖW) ÖZKARA isimli at  İbrahim Halil GÜRCÜ tarafından satın alınmıştır.

SİNANLI isimli ata teklif verilmiştir. Koşu sonunda, SİNANLI isimli ata teklif veren, Çetin ARSLAN’ın, atın muayene edilmesi 

talebi üzerine, saha veteriner hekimleri tarafından yapılan muayenede, atın koşu sırasında ön sol ayakta kaval kemiğin arka kısmında 

ödem ve topallık olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Çetin ARSLAN’ın Kurulumuza verdiği dilekçe ile teklifinden vazgeçtiğini bildirmiş 

ve atın satışı gerçekleşmemiştir.

7 Numarada kayıtlı KADEŞ isimli atın antrenörü Ahmet KAPLAN ata kullandığı aksesuar ve diğer malzemelerin renginin, At Sahibi 

adına tescil edilmiş renk, şekil ve nitelikleri taşıyan formaya uymamasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem 

tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün vermiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At 

Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. 

maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numarada kayıtlı SİNANLI isimli ata binen Velat DEMİR son düzlükte koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde 

belirtilen sayıdan fazla kamçı 5 den fazla sayıda kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı 

yapılmıştır. Savunmasını verdikten sonra gerekli işlem tahsis edilecektir.

13 numarada kayıtlı YÜCELİR isimli ata binen Mehmet Salih ÇELİK son düzlükte koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel 

hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı 5 den fazla sayıda kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve 

savunma tebligatı yapılmıştır. Savunmasını verdikten sonra gerekli işlem tahsis edilecektir.

KOŞU NO:  4

5 Numarada kayıtlı COMANDAT isimli atın jokeyi Emrah SİNCAN son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine 

savunması alınmıştır. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak 

çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

10 Numarada kayıtlı WIN AND DANCE isimli atın jokeyi Mücahit BAYIR son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve 

esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin 

isteği üzerine savunması alınmıştır. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna 

dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  5

KOŞU NO:  8
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4 numarada kayıtlı HARD MASTER isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve 

buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası d bendi gereğince yeterince eğitilinceye kadar (7 

gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

4 Numarada kayıtlı HARD MASTER isimli atın antrenörü Mehmet DEMİROL atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları 

Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

7 Numarada kayıtlı MUCİZE KIZ isimli atın antrenörü Ergün ÇETİNKURT koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca 

yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 7 Numarada kayıtlı MUCİZE KIZ isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir 

engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

6 numarada kayıtlı ANGEL ALYA isimli ata binen Müslüm ÇELİK son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yaparak içindeki atların koşu 

yolunu engellemesi nedeni ile, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmıştır. Savunmasını verdikten sonra gerekli 

işlem tahsis edilecektir.
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