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20.11.2021 tarihli koşulara ait ek rapor:

20.11.2021 tarihinde yapılan 3. koşuda, 3 numaralı DIŞETUANA isimli atın binicisi Ercan ÇANKAYA, koşunun tamamında en fazla 

7 kamçı kullanması gerekirken 9 kamçı kullanarak 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 27.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 29.11.2021 

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 ( 29.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından 

geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

21.11.2021 tarihli koşulara ait ek rapor:

21.11.2021 tarihinde yapılan 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, savunması istenmişti. Savunmasını 

27.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 28.11.2021 tarihinden itibaren 

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

Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 28.11.2021 gününden başlamak üzere) 10 ( on ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve 

ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

21.11.2021  tarihinde yapılan 2. koşuda, 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, savunması istenmişti. Savunmasını 

27.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 28.11.2021 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 ( 28.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve 

ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO:  1

2. koşuda, 10 numaralı ÖZDEMİRGÜLÜ isimli atın binicisi Erkan TUNÇ, 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:  2

3.Koşu, MAIDEN / SATIŞ, satışa konulan atlara alıcı çıkmamıştır.

1 numaralı BENUÇAR isimli atın binicisi Yusuf CENGİZ, son 50 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı 

hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

Yine, 1 numaralı BENUÇAR isimli atın binicisi Yusuf CENGİZ, son 700 metrede 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.

2 numaralı GÖĞÜN OĞU isimli atın binicisi Müslüm ÇELİK, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına 

aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  3
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4.koşuda, 3 numaralı KARMA FELSEFESİ isimli at koşunun son 300 metresinde yarışı bırakmıştır. Saha Veteriner Hekimlerince 

yapılan muayenesinde ön sağ ayakta topallık tespit edilmesi nedeniyle, detaylı tetkik için at hastanesine sevk edilmiştir.

8 numaralı LADY PERFECT isimli atın binicisi Müslüm CANPOLAT, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 8 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.

9 numaralı PORTRAIT OF LADY isimli atın binicisi Batuhan OKANDE, son 200 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve 

nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO:  4

6.Koşu, MAIDEN / SATIŞ, satışa konulan atlara alıcı çıkmamıştır.

1 numaralı  ASFALT isimli atın binicisi Mehmet Salih ÇELİK, son 10 metrede 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

7. koşuda, 6 numaralı  CAYMAZINOĞLU isimli atın binicisi Velat DEMİR, 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.

Yine, 6 numaralı  CAYMAZINOĞLU isimli atın binicisi Velat DEMİR, son 700 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.

1 numaralı AKLISELİMSİN isimli atın binicisi Ercan ÇANKAYA, son 800 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:  7
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