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02.11.2021 tarihli koşulara ait ek rapor:

02.11.2021 tarihinde yapılan 10. koşuda, 9 numaraya kayıtlı BAŞTURNA isimli atın binicisi Mennan BAL, start çıkışında usulsüz 

kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve 

İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Adı geçen binici Kurulumuza 

çağrılmış fakat  attan düşerek hastaneye sevk edildiğinden savunması alınamamıştı . Savunmasını 09.11.2021 tarihinde Kurulumuza 

vermiş olup, yeterli görülmediğinden biniciye ihtar cezası verilmiştir.

Yine, 02.11.2021 tarihinde yapılan 5. koşuda 11 numaraya kayıtlı GREAT DISASTER isimli atın binicisi Mennan BAL, son düzlükte 

ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 7 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı  6132  sayılı At Yarışı Hakkında 

Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. 

Savunmasını 09.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 10.11.2021 tarihinden 

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

Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 10.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve 

ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1.Koşuda, koşuyu 4. olarak bitiren 2 numaralı BY BECERİK isimli atın antrenörü Mehmet DAŞ, koşuyu 2. olarak bitiren 6 numaralı 

KÜLÜNÇEGÜZELİ ve 3. olarak bitiren 8 numaralı ARİN GÜLÜ isimli atlara son düzlükte kendi atına faul yaptıkları gerekçesiyle 

protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto oy birliği ile reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 6 

numaralı KÜLÜNÇEGÜZELİ isimli atın binicisi Nizamettin DEMİR, son 100 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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 613 TL para cezası verilmiştir.

3 numaraya kayıtlı KİBAR FEYZO isimli atın antrenörü Vedat ÖNDER, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma 

giydirmesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması aynı gün 

alınmıştır. Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan İlgili 

Yönetmeliğinin 123/2 maddesi gereğince ihtar ve 613 TL para cezası verilmiştir.

2 numaralı BY BECERİK isimi atın binicisi Halil POLAT ve 7 numaralı AKKUŞ KIZI isimli atın binicisi Müslüm ÇELİK, son 250 

metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak 

uyarılmışlardır.

3 numaralı KİBAR FEYZO isimli atın binicisi Velat DEMİR, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  1

2. koşuda, 2 numarada kayıtlı MISS PETAY isimli at start makinesine girişte huysuzluk yaparak yarışı geciktirdiğinden dolayı Atın 

antrenörü Alper CİĞER atını iyi eğitmesi hususunda Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

4 numaraya kayıtlı KING CAN isimli atın binicisi Mücahit BAYIR, son 850 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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.

9 numaraya kayıtlı LUCIFIR isimli atın binicisi Hakan YILDIZ, 1350 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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 613 TL  para cezası verilmiştir.

KOŞU NO:  2
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3. koşuda, 6 numarada kayıtlı TATVAN İNCİSİ isimli at yarış içerisinde huysuzluk yaparak koşu güvenliğini tehlikeye attığı 

gerekçesiyle Atın antrenörü Orhan GÖRMEZ atını eğitmesi hususunda Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

1 numaraya kayıtlı BERK ŞAMPİYON isimli atın binicisi Serkan YILDIZ, son 200 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

9 numaraya kayıtlı KADERŞAH KIZI  isimli atın binicisi Aziz AKDEMİR, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

6 numaralı TATVAN İNCİSİ isimli atın binicisi Menderes AVŞAR, 1050 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre 

disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza 

vermiştir. Savunması Kurulumuzca yeterli görülmüş olup herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır.

5 numaraya kayıtlı  SON KRAL isimli atın antrenörü Özkan YALÇIN, atını yeterince eğitmediğinden atın starttan çıkmaması sebebi 

ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile 

ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile 

cezalandırılmıştır. Buna göre; 5 numaraya kayıtlı SON KRAL isimli at  starttan çıkmaması nedeniyle 15 gün süreyle ( yeterince 

eğitilinceye kadar ) 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği 

koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numaraya kayıtlı SUFLE isimli atın binicisi Fatih Rüstem BEBEK, son 800 ve 1050 metrelerde usulsüz kulvar değiştirerek yarış 

usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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 613 TL  para cezası verilmiştir.

10 numaraya kayıtlı  KIZIL GEYİK isimli atın binicisi Halil PARILDAR, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 7 adet ) yarış 

usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı  6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. 

Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Savunmasını aynı gün Kurulumuza vermiş ancak yeterli 

görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 10.11.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 

6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 10.11.2021 gününden 

başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6.Koşuda, koşuyu 10. olarak bitiren 4 numaralı DIŞETUANA isimli atın antrenörü Bahar GÖK, koşuyu 2. olarak bitiren 7 numaralı 

POWER OF WOMAN isimli ata ve yarışa  son düzlükte kendi atına faul yapıldığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca 

yapılan inceleme neticesinde protesto oy birliği ile reddedilmiştir. Protestoya neden olan 7 numaralı POWER OF WOMAN isimli atın 

binicisi Mehmet Salih ÇELİK, son 400 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 

6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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.
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7. koşuda, 1 numaraya kayıtlı MY PRIDE isimli atın binicisi Furkan ÇETİN, son 400 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul 

ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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.

6 numaraya kayıtlı THUMBS UP isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, son 400 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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.

9 numaralı KING FURY isimli atın binicisi Mehmet Salih ÇELİK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 6 adet ) yarış usul ve 

esaslarına aykırı hareket 

etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin 

soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunması yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

8.koşuda, 10 numaralı NAZDARIM isimli atın koşu sonrası Saha Veteriner Hekimlerince yapılan muayenesinde ön sol ayakta topallık 

tespit edilmesi nedeniyle detaylı tetkik için at hastanesine sevk edilmiştir.

11 numaraya kayıtlı  DEFNECİĞİM isimli atın antrenörü Emin KARATAŞ, atını yeterince eğitmediğinden atın koşuya başlamaması 

sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. 

Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar 

cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 11 numaraya kayıtlı DEFNECİĞİM isimli at  koşuya başlamaması nedeniyle 15 gün süreyle ( 

yeterince eğitilinceye kadar ) 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi 

gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  8

9.Koşunun son 300 metresi kurulumuz tarafından re'sen incelenmiş olup, sıralamada herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Re'sen  inceleme sonucu; 7 numaralı ÜNALAN isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, son 300 metrede usulsüz kulvar değiştirerek  yarış 

usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 

117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunması yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi 

istenmiştir.

2 numaralı BOYACININ AŞKI isimli atın binicisi Vedat KIZMAZ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 7 adet ) yarış usul ve 

esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. 

Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunması yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi 

istenmiştir.

KOŞU NO:  9
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10.koşuda, 9 numaraya kayıtlı  KADERİNŞAHI isimli atın antrenörü Mehmet Yavuz KILINÇ, atını yeterince eğitmediğinden atın 

starttan çıkmaması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte 

Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a 

maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 9 numaraya kayıtlı  KADERİNŞAHI isimli at  starttan çıkmaması 

nedeniyle 15 gün süreyle ( yeterince eğitilinceye kadar ) 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları 

Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı MEKEHAN isimli atın binicisi Mehmet Salih ÇELİK, son 200 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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.

12 numaraya kayıtlı PARİS AŞKI isimli atın binicisi Fatih Rüstem BEBEK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132  sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili 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 613 TL para cezası verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı SER CANAN isimli atın binicisi Nizamettin DEMİR, son 450 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.
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