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05.08.2020 tarihinde,  6. koşuda 4  numaraya kayıtlı olarak koşan MİRTAY isimli atın jokeyi M. TAŞKAYA start çıkışından sonra 

hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal etmiştir.  Binici Mehmet TAŞKAYA'ya savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, 

savunmasını 12.08.2020 tarihinde kurulumuza vermiştir.  Savunması kurulumuz tarafından 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 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

05.08.2020 tarihinde, 8. koşuda 13 numaraya kayıtlı JOKERTUMBUL adlı atın ilgilileri, 7  numaraya kayıtlı olarak koşan 

BUĞRAHAN isimli atın jokeyi Mehmet TAŞKAYA'nın atlarının önünü kestiği gerekçesiyle protesto çekmişlerdir. Protesto kurulumuz 

tarafında incelenmiş ve kabul edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Mehmet TAŞKAYA savunmasını 12.08.2020 tarihinde kurulumuza 

vermiştir.  Savunması kurulumuz tarafından yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At 

Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin 7. bendinin b ve d fıkraları uyarınca 562 TL para cezası ve 10 (on) gün süre ile  tribün ve 

eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanma cezası 

verilmiştir.

KOŞU NO:  1

4 numaraya kayıtlı ŞİRİNİMSİN adlı atın binicisi Caner TEPE koşu sonunda gösteri hareketi yaparak yarış usul ve esaslarını ihlal 

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

alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince 

İHTAR verilmiştir.

Aynı koşuda 1 numaralı ZAFER MEYDANI adlı atın At Sahibi Vekili Uğur Zafer EĞİLLİ koşu sonrası binici Caner TEPE’ ye hakaret 

ederek yarış yerlerinin düzen ve disiplininin bozulmasına sebep olmuştur. Adı geçen At Sahibi Vekili Uğur Zafer EĞİLLİ Kurulumuza 

çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir.  Savunması kurulumuz 

tarafından yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. 

maddesinin 1. fıkrası (b-2), (c) (ç) bentleri uyarınca 1124 TL para cezası ve 15 (onbeş) gün süre ile  tribün ve eklentileri dışında, 

yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanma cezası verilmiştir.

KOŞU NO:  3

10 numaraya kayıtlı olarak koşan REBER isimli atın jokeyi M.Ali AKTÜRK start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul 

ve esaslarını ihlal etmiştir.  Binici M.Ali AKTÜRK'e savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, savunmasını kendi isteği ile kurulumuza 

vermiştir.  Savunması kurulumuz tarafından 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 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  4

3 numaraya kayıtlı BİNGÖLLÜM adlı at, start hakeminin emrine girmeden start makinesinden kaçarak yarış pistini tam tur koşmuş 

olduğundan kurulumuz tarafından koşudan çıkarılmıştır.

KOŞU NO:  5

12 numaraya kayıtlı olarak koşan ŞEHBALİN KIZI isimli atın jokeyi Burak BEKTAŞ start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek 

yarış usul ve esaslarını ihlal etmiştir.  Binici Burak BEKTAŞ'a savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, savunmasını aynı gün kendi 

isteği ile kurulumuza vermiştir.  Savunması kurulumuz tarafından 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 562 TL para cezası 

ile cezalandırılmıştır. 

1 numaraya kayıtlı olarak koşan AĞIRBABA isimli atın jokeyi Menderes AVŞAR, start çıkışından sonra 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 olarak koşan NEW ALAÇAT isimli atın jokeyi Menderes AVŞAR, son düzlükte 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 562 TL para cezası 

ile cezalandırılmıştır.
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