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7 numarada kayıtlı SHANNARA isimli at starttan çıkmış fakat koşuya başlamamıştır. 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü 

maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi j bendi ve 117. maddesi 1 inci fıkrası d bendi 

gereği gereğince yeterince eğitilinceye kadar (7 GÜN süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

7 numarada kayıtlı SHANNARA isimli atın antrenörü Ramazan KARABAŞ 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 1 inci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  2

6 Numaralı KUTUP isimli at 700 metre civarında koşuyu bırakmıştır. Konu ile ilgili olarak atın jokeyi Onur YILDIZ Komiserler 

Kuruluna çağrılmış ve konu ile ilgili ifadesine başvurulmuştur. Jokey ifadesinde atın ayağının çektiğini ve atı riske atmamak için 

koşuyu bıraktığını beyan etmiştir. Saha veteriner hekimi tarafından yapılan ilk muayene sonucunda atta her hangi bir sorun 

görülmemiştir. Ancak ileri tetkikler için at hastanesine sevk edilmiştir. 

9 numarada kayıtlı GÜZELÇOCUK isimli atın jokeyi Vedat ABİŞ son düzlükte doğru 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 1 inci fıkrası a bendi gereğince İHTAR CEZASI ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  3

6 Numaralı SON NİSANUR isimli atın zağma kayışı yarış esnasında kopmuştur. Atın antrenörü Vedat Önder ve jokey Emre 

AKKILIÇ Komiserler Kuruluna çağırılmış ve koşu öncesi koşum takımlarının kontrolünü yapmaları konusunda uyarılmışlardır.

KOŞU NO:  4

1 numarada kayıtlı DORUKANAT isimli atın jokeyi Mehmet AKYAVUZ, start çıkışı dıştan içe doğru 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 1 inci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince 613 TL PARA CEZASI 

ile ve ayrıca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmıştır.

2 numarada kayıtlı KANDEMİRCAN isimli atın jokeyi İsmail YILDIRIM start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve 

esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir Konu ile ilgili savunmasını 

aynı gün kurulumuza teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu 

ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası c bendi gereği 3 (ÜÇ) GÜN SÜREYLE 

yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ile cezalandırılmıştır. (Kendi talebi üzerine cezanın 25.08.2021 

tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir).

4 numarada kayıtlı EMİRSUR isimli atın jokeyi Aziz AKDEMİR start çıkışı 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 1 inci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince 613 TL PARA CEZASI ile ve ayrıca 

İHTAR CEZASI ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  5

KOŞU NO:  9
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2 numaralı MULTİ JET isimli atın jokeyi Emre AKKILIÇ ve 4 numarada kayıtlı ŞAHAHMET isimli atın jokeyi Müslüm ÇELİK, start 

çıkışı kulvar değişikliği yapmaları nedeniyle Komiserler Kuruluna çağrılmış, daha dikkatli olmaları konusunda SÖZLÜ olarak 

uyarılmışlardır.
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