
05/09/2022 PAZARTESİ  31.YARIŞ GÜNÜ RAPORUElazığ

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 3  5 SECRET MOMENT FETHULLAH FELHAN RAPORLU OLDUĞUNDAN ALİ ŞENBAHAR

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 5  8 VARTOGIMGIM YASAKLI OLMASIARİF İŞIK AT SAHİBİ

SEYİS DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 3  5 SECRET MOMENT BULUNAMADIĞINDANHÜSEYİN SARIDAL SABAHATTİN SARIDAL

 6  4 RECEBİN CEYLANI BULUNAMADIĞINDANÜMİT ÇİZİK SABAHATTİN SARIDAL
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Ek Rapor

31.08.2022 tarihinde 5. koşuda 8 numaraya kayıtlı DÜLUCAN adlı at saha veterinerine getirilirken gözleri kapatılarak yarış usul ve 

esaslarına aykırı davranıldığından dolayı antrenör Orhan GÖRMEZ  Komiserler Kurulumuza çağırılmış, ancak savunmasını 05.09.2022 

tarihinde kurulumuza vermiş ancak savunması yeterli görülmeyip, 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi ve bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117/1. Maddesinin (a) ve (b-1) bendleri gereğince ihtar ve 834 TL para cezası cezası ile 

cezalandırılmıştır.
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5 numaraya kayıtlı olarak koşan BABA SERGEN isimli atın jokeyi M.Emin DOĞAN, start çıkışından sonra 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) bendi uyarınca ihtar cezası ile 

cezalandırılmıştır.

5 numaraya kayıtlı BABA SERGEN adlı at saha veterinerine getirilirken gözleri kapatılarak yarış usul ve esaslarına aykırı 

davranıldığından dolayı antrenör Eyüp YARDIMCI 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) ve (b-1) bendleri gereğince ihtar ve 834 TL para cezası cezası ile 

cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  2

9 numaraya kayıtlı YAPARSIN AŞKIM adlı at saha veterinerine getirilirken gözleri kapatılarak yarış usul ve esaslarına aykırı 

davranıldığından dolayı antrenör İbrahim ATMACA 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) ve (b-1) bendleri gereğince ihtar ve 834 TL para cezası cezası ile 

cezalandırılmıştır.

7 numaralı LUCIFIR adlı atın seyisi doping mahallinde bulunamamıştır. Seyisi doping mahallinde bulundurmadığından antrenör 

Hüseyin YILDIRIM ifadeye çağrılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış, kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ancak 

savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları 

Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) ve (b-1) bentleri gereğince ihtar ve 834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  3

4 numaraya kayıtlı CANKUZGUN isimli at start makinesinden çıkış yapmadığından dolayı At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 (d) 

bendi gereğince 7 (yedi) gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Vedat ÖNDER, atını yeteri kadar 

eğitemediğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendi 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)  bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  4

4 numaraya kayıtlı olarak koşan RECEBİN CEYLANI isimli atın jokeyi Ferit YARDIMCI, start çıkışından sonra 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) bendi uyarınca ihtar cezası ile 

cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  6

KOŞU NO:  7
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9 numaraya kayıtlı MISS MYERS adlı at saha veterinerine getirilirken gözleri kapatılarak (tekerrür) yarış usul ve esaslarına aykırı 

davranıldığından dolayı antrenör Enver KOÇAK 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  (b-1) ve (c) bendleri gereğince  834 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süreyle 

yarış yerlerine girmekten ve sanat icrasından yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numaraya kayıtlı olarak koşan VINALES isimli atın jokeyi Hüseyin ALTUNKILIÇ, start çıkışından sonra 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 

834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan TAŞKAYALAR isimli atın jokeyi Mehmet TAŞKAYA, 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) bendi uyarınca ihtar cezası ile 

cezalandırılmıştır.

10 numaraya kayıtlı DİKME AĞASI adlı at saha veterinerine getirilirken gözleri kapatılarak (tekerrür) yarış usul ve esaslarına aykırı 

davranıldığından dolayı antrenör Eyüp YARDIMCI 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  (b-1) ve (c) bendleri gereğince  834 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süreyle 

yarış yerlerine girmekten ve sanat icrasından yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  8
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