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

 2  10 OĞLUM BARIŞ BULUNAMADIĞINDANSAMET YILDIZ HACI DEMİR

 3  2 ÇİFTETELLİ BULUNAMADIĞINDANALİ KARAKEÇİLİ RECEP ERCAN

 3  4 ŞARLO BULUNAMADIĞINDANÜMİT TEKPINAR ENGİN ABİŞ

 5  8 STORM MAN BULUNAMADIĞINDANALİ KARAKEÇİLİ HÜSEYİN ÇELİK

ASIM  SELEN

Komiserler Kurulu Başkanı

Elazığ Hipodromu



27.09.2021 tarihinde 5. koşuda 2 numaraya kayıtlı OĞLUMRECEP adlı atın binicisi İsa KATAR yarışın son düzlüğünde usulsüz 

kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş 

olup, savunmasını 03.10.2021 tarihinde kurulumuza vermiş, ancak savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At 

Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve  (c) bentleri uyarınca 7 

(yedi) gün tribün ve eklentileri dışında yarış yerlerinde sanat icra etmekten yasaklama ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

27.09.2021 tarihinde 7. koşuda 13 numaraya kayıtlı BABA RAMAZAN adlı atın binicisi Halil PARILDAR Yarışın son düzlüğünde 

usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ 

edilmiş olup, savunmasını 03.10.2021 tarihinde kurulumuza vermiş, ancak savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 

sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve  (c) bentleri 

uyarınca 7 (yedi) gün tribün ve eklentileri dışında yarış yerlerinde sanat icra etmekten yasaklama ve 613 TL para cezası ile 

cezalandırılmıştır.

27.09.2021 tarihinde 6. koşuda 5 numaraya kayıtlı KING KAAN adlı atın binicisi Hüseyin ALTUNKILIÇ start çıkışından sonra 

usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ 

edilmiş olup, savunmasını 03.10.2021 tarihinde kurulumuza vermiş, ancak savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 

sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve  (c) bentleri 

uyarınca 7 (yedi) gün tribün ve eklentileri dışında yarış yerlerinde sanat icra etmekten yasaklama ve 613 TL para cezası ile 

cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  1

6 numaraya kayıtlı olarak koşan GREY CLOUD isimli atın jokeyi Necmi ALTIN, yarışın son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek 

yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği 

üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna 

dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 613 TL para cezası 

ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  2

10 numaraya kayıtlı SİVASLIOĞLU isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu 

kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 7 (yedi) gün süre ile koşulardan men cezası 

verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Nesih CAMUZ atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak 

savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip, 6132 Sayılı At Yarışları 

Kanununun 4.Maddesi ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117/1. Maddesinin (a) bendi gereğince İHTAR cezası 

verilmiştir.

KOŞU NO:  3

3 numaraya kayıtlı PİLTAN isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna 

dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 7 (yedi) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. 

Ayrıca bu atın antrenörü Baver FAHRİOĞLU atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılmış,  ancak 

hipodromu terk ettiği için tebligat yapılamamıştır. Adı  geçen antrenörün savunması alındıktan gerekli işlem yapılacaktır.

4 numaraya kayıtlı PARILDARIM isimli at start makinesinden 50 metre geç çıkış yapmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu 

ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 7 (yedi) gün süre ile koşulardan men cezası 

verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Sedat KURT atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma 

istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip, 6132 Sayılı At Yarışları 

Kanununun 4.Maddesi ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117/1. Maddesinin (a) bendi gereğince İHTAR cezası 

verilmiştir.

KOŞU NO:  4

9 numaraya kayıtlı TARAÇBEY adlı atın binicisi Ersin KILIK yarışın son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, savunmasını aynı gün 

kurulumuza vermiş, ancak savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak 

çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve  (c) bentleri uyarınca 7 (yedi) gün tribün ve eklentileri 

dışında yarış yerlerinde sanat icra etmekten yasaklama ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  5
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5 numaraya kayıtlı İBİŞBEY isimli atın Antrenörü Mahmut DOĞAN biniciye; at sahibi adına tescil edilmeyen renkte kep 

giydirdiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün 

savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 123/2.Maddesi gereğince ihtar 

ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numaraya kayıtlı olarak koşan DEDE YAVUZ isimli atın jokeyi Ersin KILIK, start çıkışından 300 metre sonra usulsüz kulvar 

değiştirerek rakip atın takılıp düşmesine sebep olarak yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve 

savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz 

görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası 

(a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. (5 numaralı atın binicisi M.Emin DOĞAN sağlık 

görevlileri tarafından kontrol edilmiş ve tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.)

13 numaraya kayıtlı UÇAUÇA adlı atın binicisi Hikmet SARIDAL koşu sonrası tartı mahalinde düzen ve disiplininin bozulmasına 

sebep olduğundan komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün 

savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan 

At Yarışları Yönetmeliğinin 126. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yerlere 

girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  6
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