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21.08.2021 tarihine ek Rapor:

21.08.2021 tarihinde 5 nci koşuda 2 numarada kayıtlı GÜNPINAR isimli ata binen Muhammet ÖZDEMİR son düzlükte ata yıllık 

yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı (5 den fazla sayıda kamçı) kullanmasından dolayı, kurulumuza 

çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 28.08.2021 tarihinde teslim etmiştir. 

Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123 üncü 

maddesinin 6 ıncı fıkrası uyarınca 7 (YEDİ) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat 

icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. (Kendi talebi üzerine cezanın 29.08.2021 

tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir).

21.08.2021 tarihinde 8 nci koşuda 3 numaralı BORA ŞAH isimli atın jokeyi Ahmet ÇELİK, son düzlükte dış kulvardan içe doğru 

hatalı kulvar değişikliği yaptığı ve içindeki atın koşu yolunu daraltarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 

kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 28.08.2021 tarihinde teslim 

etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak 

çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b/1 ve c bendi gereği 3 (ÜÇ) GÜN SÜREYLE yarışlarla ilgili 

yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. (Kendi talebi üzerine cezanın 

30.08.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.)

26.08.2021 tarihine ek Rapor:

26.08.2021 tarihinde 6 ıncı koşuda 5 numarada kayıtlı VALENTE isimli atın jokeyi Halis KARATAŞ son düzlükte dıştan içe doğru 

kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, anılan günde Komiserler Kuruluna çağırılmış 

ancak tartı mahallinde bulunamadığından, ilgiliye savunma istem tebligatı 28.08.2021 tarihinde 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:  1

2 numarada kayıtlı ÇIĞGÜZELİ isimli atın jokeyi Vedat ABİŞ, son düzlükte kulvar değişikliği yapması nedeniyle Komiserler 

Kuruluna çağrılmış, daha dikkatli olması konusunda SÖZLÜ olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  2

1 Numarada kayıtlı SHREDDERR isimli atın antrenörü İsmet AKKILIÇ atının start makinasına geç girmesi nedeni ile atını start 

makinasına girişe alıştırmayarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma 

istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmıştır. 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.

1 numarada kayıtlı SHREDDERR isimli atın jokeyi Emre AKKILIÇ, koşu sırasında kamçısını düşürdükten sonra atı usulüne uygun 

olarak teşvik etmeyerek 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:  3

9 Numaralı BEŞİREFE isimli at 700 metre civarında koşuyu bırakarak koşuyu tamamlayamamıştır. Konu ile ilgili olarak atın jokeyi 

Mustafa Kemal KUMBASAR 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.

KOŞU NO:  4

5 numarada kayıtlı ÖZOYUNCU isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN ve 7 numarada kayıtlı YÜKSELABİ isimli atın jokeyi Sadettin 

BOYRAZ, start çıkışı kulvar değişikliği yapmaları nedeniyle Komiserler Kuruluna çağrılmış, daha dikkatli olmaları konusunda 

SÖZLÜ olarak uyarılmışlardır.

KOŞU NO:  6
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11 numarada kayıtlı Mİ MAJÖR isimli atın antrenörü Ramazan KARABAŞ deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır 

bulunmasını sağlamaması nedeni ile 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 İHTAR cezası ile ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile 

cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  7

8 numarada kayıtlı FRANKENSTEIN isimli atın seyisi Tezcan KANSU hem çevredeki diğer atlar hem de insanlar için tehlike 

oluşturabilecek kazalara neden olabilecek şekilde, atının her iki gözü tamamen kapalı olarak (Kör Gözlük) yarış mahalline getirilmesi 

nedeniyle, yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozduğundan Komiserler Kuruluna çağırılmış ve 

savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmıştır. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At 

Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b/1 ve c bendi gereği 7 

(YEDİ) GÜN SÜREYLE yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile 

cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  9
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