
11/09/2022 PAZAR  16.YARIŞ GÜNÜ RAPORUAdana

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 8  9 LAZ OĞLUM KOLİK

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 9  12 REVŞİ MUHAMMET 

ÖZDEMİR

RAPORLU OLDUĞUNDAN MEHMET KIYAK

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 3  12 POWER RHTYM RAPORLU OLMASIMEHMET YALÇIN YAKUP MİSDİK

 4  5 GLOWMANE RAPORLU OLMASIALİ ÇIKMAN BURAK İLVAN

 8  12 BATUŞ RAPORLU OLMASIBAVER 

FAHRİOĞLU

YELİZ BAYSAL

SEYİS DEĞİŞİKLİĞİ :

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

 3  11 CİHANA BEDEL MAZERETİ NEDENİYLE 

BULUNAMADIĞINDAN

KASIM ŞEKER MEHMET ÇİZİK
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04.09.2022 tarihinde yapılan 4. koşu öncesinde 7 numaraya kayıtlı ISLAK KUM isimli atın antrenörü Mehmet Emin SARIDAL, atının 

start hakemi emrine girmeyerek yarıştan çıkartılmasının sorumlusu olarak biniciyi görmüş ve atın antrenöre teslimi aşamasında  binicisi 

Mehmet KESKİN' e sinkaflı cümlelerle darp girişimde bulunmuştur. Bu nedenden dolayı söz konusu antrenörle ilgili rapor, bilgi ve 

belgeler Kurulumuzca hazırlanmış olup, antrenör  Mehmet Emin SARIDAL' a yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozması sebebiyle 

6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi uyarınca 15 ( on beş ) gün süreyle sanat icrasından geçici 

men cezası verilerek, konu gereği için Yüksek  Komiserler Kuruluna sevk edilmiştir.
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2. Koşuda, 1 numaralı BEST STEPS  isimli atın binicisi Kadir DEMİREL, start çıkışında usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul 

ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

6 numaraya kayıtlı GÜNEŞ ESİNTİSİ isimli atın antrenörü Ayhan DİNÇ, atını yeteri kadar eğitmediğinden, atının starttan çıkmaması 

nedeniyle Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması 

alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanunun ve buna dayanılarak 

çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  2

3. Koşuda, 6 numaralı QUEEN OF FLOWERS  isimli atın binicisi Halef KATI, start çıkışında usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış 

usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

7 numaralı YILDIRIM HANIM isimli atın binicisi Serkan YILDIZ, start çıkışında usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 

117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal 

süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.

11 numaralı CİHANA BEDEL isimli atın binicisi Ali ŞENBAHAR, son 150 metrede usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 

117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici Konu ile ilgili savunmasını 

yasal süresi içerisinde Kurulumuza vereceğini beyan etmiştir.

KOŞU NO:  3

4. koşuda ,1 numaralı ATLIKAYA isimli atın binicisi Selim KAYA,  fotofinish öncesi kamçısını atarak yanındaki atların ve binicilerin 

güvenliğini tehlikeye atması  gerekçesiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları 

Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, 

savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması 

yeterli görülmediğinden ihtar ve 834 TL para cezası verilmiştir.

Yine, 1 numaralı ATLIKAYA isimli atın binicisi Selim KAYA, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  4

5. koşuda, 7 numaraya kayıtlı SON OF VICTORY isimli atın antrenörü Ali GÜLLÜ, atını yeteri kadar eğitmediğinden, atının starttan 

10 boy geç çıkması nedeniyle Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı 

gün savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanunun ve buna 

dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Ayrıca, 7 numaraya kayıtlı SON OF VICTORY isimli at 1400 metrede yarışı bırakmıştır. Saha Veteriner Hekimlerince yapılan 

muayenesinde atta herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

1 numaralı ALATOR isimli atın binicisi İsmail DEMİR, start çıkışında usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve nizamlarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

8 numaralı BOLD LION SURUÇ isimli atın binicisi İlhami GÖÇER, start çıkışında usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 

117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal 

süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO:  5

6. koşuda, 2 numaralı ZAFER MEYDANI isimli atın binicisi Uğur TEMUR, start çıkışında, son 250 ve son 100 metrelerde usulsüz 

kulvar değişiklikleri yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 

4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı 

geçen binici Konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vereceğini beyan etmiştir.

KOŞU NO:  6
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7. koşuda, 9 numaralı ÇOK YAŞA isimli at son 850 metrede binicisi Muhammet ÖZDEMİR' i düşürmüştür. Koşu sonrası yapılan 

muayenelerde binici Muhammet ÖZDEMİR kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiş olup,  atta ise herhangi bir sağlık sorunu tespit 

edilmemiştir.

5 numaralı TATMAR BEY  isimli atın binicisi Mehmet Salih ÇELİK, son 500 metrede usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

4 numaraya kayıtlı DİZEL isimli atın antrenörü Ramazan TAŞEDELEN, atını yeteri kadar eğitmediğinden, atının koşuya başlamaması 

nedeniyle Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması 

alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanunun ve buna dayanılarak 

çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  7

8. koşuda, 8 numaraya kayıtlı SONTOŞUR isimli atın antrenörü Burak İLVAN, atını yeteri kadar eğitmediğinden, atının starttan 15 

boy geç çıkması nedeniyle Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün 

savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanunun ve buna 

dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  8

10. koşuda, 7 numaralı ZİRVEZRA isimli atın binicisi Fatih Sultan Mehmet SANSAR, start çıkışında usulsüz kulvar değişikliği 

yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At 

Yarışları Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili 

savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiş, ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 12.09.2022 

tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. 

Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 12.09.2022 gününden başlamak üzere) 5 ( beş ) gün süreyle sanat 

icrasından geçici men cezası ile cezalandırılmıştır. 

1 numaralı BALKABAK isimli atın binicisi Kadir DEMİREL, son 250 metre sonrasında usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul 

ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları 

Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili 

savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar  ve 834 TL para cezası 

verilmiştir.

KOŞU NO:  10
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