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02.09.2021 tarihine ek Rapor:

02.09.2021 tarihinde 10 ncu koşuda 6 numarada kayıtlı SERT ÇAKMAK isimli ata binen Mahsun TURAN son düzlükte koşu 

esnasında son düzlükte usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, anılan günde Komiserler Kuruluna çağırılmış 

ancak tartı mahallinde bulunamadığından, ilgiliye savunma istem tebligatı 04.09.2021 tarihinde yapılmış olup, Konu ile ilgili 

savunmasını kurulumuza 07.09.2021 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 08.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.)

02.09.2021 tarihinde 4 ncü koşuda 3 numarada kayıtlı ÇİLKELEŞ isimli ata binen Fatih Rüstem BEBEK son düzlükte koşu esnasında 

son düzlükte usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, anılan günde Komiserler Kuruluna çağırılmış ancak tartı 

mahallinde bulunamadığından, ilgiliye savunma istem tebligatı 04.09.2021 tarihinde yapılmış olup, Konu ile ilgili savunmasını 

kurulumuza 07.09.2021 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 08.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.)

04.09.2021 tarihine ek Rapor:

04.09.2021 tarihinde 6 ncı koşuda 3 numarada kayıtlı ÇIĞGÜZELİ isimli atın jokeyi Müslüm ÇELİK son düzlüğe çıkışta içten dışa 

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 07.09.2021 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.

07.09.2021 

1 inci koşu olan Satış koşusunda (Satış – 3) RED TORNADO isimli at için 9 (Dokuz) adet teklif verilmiş ve kura sonucunda Atilla 

SERİNER V. Tarık ALTUNYOLLAR tarafından satın alınmıştır.

KOŞU NO:  1

2 numarada kayıtlı BAY ZENGİN isimli atın jokeyi Nizamettin DEMİR, kamçı kullanımı konusunda Komiserler Kuruluna çağrılmış, 

daha dikkatli olması konusunda SÖZLÜ olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  2

1 numarada kayıtlı MATRA GÜLÜ isimli atın jokeyi Halil İbrahim AKKAYA, 1400 metre civarında kulvar değişikliği yapması 

nedeniyle Komiserler Kuruluna çağrılmış, daha dikkatli olması konusunda SÖZLÜ olarak uyarılmıştır.

5 numarada kayıtlı ULTRASONIC isimli atın start makinasından geç çıkması nedeni ile atın antrenörü Recep Tayyip KUZU 

Komiserler Kuruluna çağrılmış ve atın start makinasından çıkışa alıştırılması konusunda SÖZLÜ olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  3

9 numarada kayıtlı DAHİ KIZ isimli atın jokeyi Müslüm BAYDAN, son düzlükte kulvar değişikliği yapması nedeniyle Komiserler 

Kuruluna çağrılmış, daha dikkatli olması konusunda SÖZLÜ olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  4

KOŞU NO:  5
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8 numarada kayıtlı AGRİN isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna 

dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi j bendi ve 117. maddesi 1 inci fıkrası d bendi gereğince yeterince 

eğitilinceye kadar (7 GÜN süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

8 Numarada kayıtlı AGRİN isimli atın antrenörü Ahmet Elçin KARAKURT atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı 

hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları 

Yönetmeliğinin 117. maddesi 1 inci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numarada kayıtlı HAYIRLI KIZ isimli atın jokeyi Fatih Rüstem BEBEK ve 4 numarada kayıtlı ROJHAT KIZI isimli atın jokeyi 

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

SÖZLÜ olarak uyarılmışlardır.

2 numarada kayıtlı KUMMA isimli ata binen Müslüm ÇELİK koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen 

sayıdan fazla ve usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem 

tebligatı tebliğ edilmiştir. Savunmasını verdikten sonra gerekli işlem tahsis edilecektir.

4 numarada kayıtlı OĞLUM SERKAN isimli ata binen Hışman ÇİZİK koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde 

belirtilen sayıdan fazla ve usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma 

istem tebligatı tebliğ edilmiştir. Savunmasını verdikten sonra gerekli işlem tahsis edilecektir.

1 numarada kayıtlı AYPARS isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, kamçı kullanımı konusunda Komiserler Kuruluna çağrılmış, daha 

dikkatli olması konusunda SÖZLÜ olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  7

1 numarada kayıtlı MULTİ JET isimli atın jokeyi Emre AKKILIÇ, start çıkışı kulvar değişikliği yaparak 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:  8

3 numarada kayıtlı HAZİNEM isimli ata binen İsmail YILDIRIM son düzlükte kulvar değişikliği yapması nedeni ile, Komiserler 

Kuruluna çağırılmış fakat tartı mahallinde bulunamamıştır. Savunmasını verdikten sonra gerekli işlem tahsis edilecektir.

KOŞU NO:  9
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