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14.11.2021 tarihli koşulara ait ek rapor:

14.11.2021 tarihinde yapılan 9. koşuda 3 numaraya kayıtlı 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, savunması istenmişti. Savunmasını 

21.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 22.11.2021 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 ( 22.11.2021 gününden başlamak üzere) 14 ( on dört ) gün süreyle sanat icrasından geçici men 

ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. ( tekerrür )

14.11.2021 tarihinde yapılan 9. koşuda 4 numaraya kayıtlı KARİZMATİK BEY isimli atın binicisi Aziz AKDEMİR, 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 21.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 22.11.2021 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 ( 22.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve 

ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

20.11.2021 tarihli koşulara ait ek rapor:

20.11.2021 tarihinde yapılan 4. koşuda 2 numaraya kayıtlı ALBUNEA 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, savunması istenmişti. Savunmasını 

21.11.2021 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 ( 14.11.2021 tarihinde almış olduğu cezanın bitiş 

tarihi olan 29.11.2021 gününden başlamak üzere) 14 ( on dört ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası 

ile cezalandırılmıştır. ( tekerrür )

20.11.2021 tarihinde yapılan 7. koşuda, 10 numaraya kayıtlı KENANHAN isimli atın binicisi Nizamettin DEMİR, 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 istenmişti. Ancak tartı 

mahallinde bulunamaması nedeniyle savunması alınamamıştı. Savunmasını 21.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş olup, yeterli 

görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO:  1

2. koşuda, 11 numaralı BEŞİREFE isimli atın binicisi Mehmet KIYAK, start çıkışı sonrası 1300 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 savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza 

vereceğini beyan etmiştir.

2 numaralı ŞAHİNŞEVKET isimli atın binicisi Batuhan OKANDE, 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 savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vereceğini beyan etmiştir.

7 numaralı ÜNALAN isimli atın binicisi Aziz AKDEMİR, start çıkışı sonrası 1350 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  2
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MEHMET ALİ SÖZMEN

Komiserler Kurulu Başkanı

Adana Yeşiloba Hipodromu



4. koşuda 4 numaralı BY BECERİK 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, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal 

süresini beklemeden Kurulumuza vermiş olup, yeterli görülmemiştir. Bahse konu binici ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları 

Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6. maddesi gereğince  2 ay içerisinde 3.cü defa aynı fiili işlemesi ( 1.ci cezası 

17.10.2021 - 7 gün, 2.ci cezası 14.11.2021- 14 gün ) sebebiyle, 14.11.2021 tarihinde ikinci kez almış olduğu cezanın bitiş tarihi olan 

06.12.2021 tarihinden itibaren 28 (yirmi sekiz) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılması 

için At Yarışları Yönetmeliğinin 9/e maddesi gereği Yüksek Komiserler Kuruluna  teklif edilmiş olup, Yüksek Komiserler Kurulunca 

ceza kararı kesinleşinceye kadar At Yarışları Yönetmeliği 9/n maddesi uyarınca 06.12.2021 tarihinden itibaren cezasının tedbiren 

başlatılmasına karar verilmiştir.

5. koşuda, 4 numaralı HİKAYE isimli atın binicisi Vedat ABİŞ, 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.

8 numaralı GLEAMY isimli atın binicisi Özcan YILDIRIM, 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 ve 613 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO:  5

6. koşuda, 6 numaralı LIONS ROSE isimli atın binicisi Mehmet AKYAVUZ, 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 istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini 

beklemeden Kurulumuza vermiştir. Adı geçen binici cezasının 22.11.2021 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 ( 

22.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile 

cezalandırılmıştır.

1 numaralı HAKK HANI isimli atın binicisi Ercan ÇANKAYA, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

3 numaralı OSMAN BABA isimli atın binicisi Mert Gökalp ARSLAN, 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.

KOŞU NO:  6
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