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09.11.2021 tarihli koşulara ait ek rapor:

09.11.2021 tarihinde yapılan 7. koşuda 9 numaraya kayıtlı 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, savunması istenmişti. 

Savunmasını 14.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At 

Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 17.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( 

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

1. koşuda, 5 numaralı KIZIM FİLİZ isimli atın binicisi Mehmet AKYAVUZ, son 50 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  1

2. koşuda, 7 numaraya kayıtlı  MOONLIGHT SONATA isimli atın antrenörü Metin ÖZDİL, 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; 7 numaraya kayıtlı  MOONLIGHT SONATA 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.

12 numaraya kayıtlı KING OF GONDOR isimli atın binicisi Tamer BALİ, start çıkışı sonrası 2000 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

3. koşuda, 3 numaraya kayıtlı ANZERBALI isimli atın binicisi Velat DEMİR, 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 istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal 

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

2 numaraya kayıtlı  SHREDDERR isimli atın antrenörü İsmet AKKILIÇ, atını yeterince eğitmediğinden atın start hakemi emrine 

girmeyerek yarıştan çıkarılması 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; 2 numaraya kayıtlı  SHREDDERR isimli at  start hakemi 

emrine girmeyerek yarıştan çıkartılması 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.

7 numaraya kayıtlı VARLI BEY isimli atın binicisi Emrah SİNCAN, 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 istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal 

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

10 numaraya kayıtlı TOWARDS VICTORY isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, 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 istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal 

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

KOŞU NO:  3

KOŞU NO:  4
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4.koşuda, 1 numaraya kayıtlı GÖZKEMALHAN 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; 1 numaraya kayıtlı  GÖZKEMALHAN 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.

2 numaraya kayıtlı ABHAZ BEYİ isimli atın binicisi Burhan KILINÇ, 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.

5. Koşuda, 1 numaralı MY SWETY BOY isimli atın binicisi Mehmet Nuri SUNKAR, 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. Konu ile ilgili savunmasını yasal 

süresini beklemeden Kurulumuza vermiş, ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 15.11.2021 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 ( 15.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve 

ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  5

7. Koşuda, 1 numaralı USTAOĞLU isimli atın binicisi Halil POLAT, son düzlükte kamçı kullanımı sırasında elini dışarı doğru 

normalinden daha fazla açarak yanındaki atların ve binicilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle  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.

3 numaraya kayıtlı OĞUZBATU isimli atın antrenörü İsmet AKKILIÇ, 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; 3 numaraya kayıtlı  OĞUZBATU 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:  7

8. koşuda, 6 numaraya kayıtlı KING OMER isimli atın antrenörü Semih ŞEN, atını eyerleme mahalline geç getirmesinden 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 117/1 maddesi 

gereğince ihtar ve 613 TL para cezası verilmiştir.

2 numaraya kayıtlı SILVER CLOUD isimli atın antrenörü Ali GÜLLÜ, atını eyerleme mahalline kör gözlük ile getirerek yarış usul ve 

esaslarına 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 vermiş, ancak yeterli görülmemiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. 

Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 17.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından 

geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.     

1 numaralı AHMET BEYLİ isimli atın binicisi İsmail DEMİR, 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, konu ile ilgili savunması yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO:  8
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9. koşuda, 1 numaralı BABA BÜLENT isimli atın binicisi Mert Ali SOLMAZ ve 9 numaralı SONZE isimli atın binicisi Emrah 

SİNCAN, start çıkışında usulsüz kulvar  değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı Kurulumuzca sözlü 

olarak uyarılmışlardır.

3 numaralı GECE  GECE isimli atın binicisi Halil POLAT, 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.

4 numaralı KARİZMATİK BEY isimli atın binicisi Aziz AKDEMİR, 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.

KOŞU NO:  9

10. koşuda, 10 numaralı İLKNURUM isimli atın binicisi Emre AKKILIÇ ve 11 numaralı GÜRSEY isimli atın binicisi Mehmet Salih 

ÇELİK, start çıkışında usulsüz kulvar  değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı Kurulumuzca sözlü 

olarak uyarılmışlardır.

KOŞU NO:  10
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