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Öncelikle;  daha önceki beyanlarımızda da açıkça belirtildiği üzere iş bu davanın; 
kesin hüküm, ehliyet, dava açma süresi, İYUK 3. ve 5. maddelere aykırılık gibi 
nedenlerle reddi gerekmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, içerisinde ölen atlar dahil olmak üzere (birisi de Kazıbert'in 
kendisidir), 609 adet Kaızbert yavrusu ve yüzlerce yavrularının yavrusu olmak üzere 
1000'yakın atın dosya üzerinden, FENOTİP yönünden safkan Arap atı vasfı gösterip 
göstermediğinin tespiti için Mahkemenizce bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar 
verilmiştir. 

KAIZBERT isimli aygırın WAHO’ya ve Türk Soykütüğüne kayıtlı olması 
sebebiyle müvekkillerimiz KAIZBERT soyundan gelen tayları  yetiştirmekte ve satın 
almakta bir beis görmemiştir. Esasında WAHO’ya ve Türkiye'deki  Soykütüğüne 
kayıtlı atların safkan Arap atı gösterip göstermediğinin tartışılması ve bu iddiayla 
açılan davanın ciddiye alınması Uluslararası antlaşmalara ve dolayısıyla Anayasaya 
açıkça aykırıdır. 

Dünya Arap Atı Örgütü (WAHO), Arap atlarının korunması, iyileştirilmesi ve 
korunması için Uluslararası bir  kuruluştur. WAHO, ulusal ıslah çalışma kitaplarının 
incelenmesi ve her ülke için yönetmeliklerin gözden geçirilmesinden sonra uluslara 
üyelik vermektedir. Türkiye de bu kuruluşa 1997 yılından itibaren asli üye olup Arap 
atları bu Kuruluşun koyduğu kurallar çerçevesinde soy kütüğüne kaydedilmektedir. 
Türkiye'de ve diğer üye ülkelerde Arap atlarının soy kütükleri (Stud Book) WAHO 
tarafından onaylanmaktadır. Zaten YKK tarafından yayınlanan Stud Book'ta bu husus 



  

açıkça belirtilmektedir. Daha önce Mahkemenize sunulan ve müvekkil tarafından 
yapılan başvuru üzerine alınan, başvurumuzun kabulüne ilişkin  Kamu Denetçiliği 
Kurumu  kararında da bu husus özellikle vurgulanmıştır.

 SÖZ KONUSU KARARDA; WAHO'YA KAYITLI ATIN ARAP ATI 
OLDUĞUNUNUN HERKESÇE KABUL EDİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU 
VURGULANARAK BU ZORUNLULUĞUN WAHO'YA KAYITLI ASLİ ÜYE BİR 
ÜLKEDEN İDARENİN İZNİ İLE İTHAL EDİLMİŞ VE MENŞE ÜLKE 
TARAFINDAN WAHO'YA KAYDEDİLMİŞ ATLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLDUĞU 
BELİRTİLMİŞTİR.

AYNI HUSUS AT YARIŞLARI GENEL HÜKÜMLERİNE KARŞI AÇILAN 
DAVALARDA DANIŞTAY TARAFINDAN VERİLEN İPTAL  KARARLARINDA DA 
VURGULANMIŞTIR. 

Kaızbert isimli aygır da WAHO'ya üye ve kayıtlı bir ülkeden ithal edilerek yine 
WAHO'nun koyduğu kurallar çerçevesinde Türkiye'de soy kütüğüne tescil edilmiş ve 
damızlık komisyonu kararıyla kendisine damızlık belgesi verilmiş safkan Arap atıdır. 
Bunun aksinin iddia edilmesi ve bu iddianın ciddiye alınarak bu yönde karar verilmesi 
Uluslararası kuruluşa üye olma ve bu kuruluşun kurallarını kabul eden iradenin hiçe 
sayılmasıdır.

Diğer taraftan Kaızbert WAHO'ya kayıtlı bir at olduğundan Ülkemizde koşulan 
Uluslararası Malazgirt Koşusuna katılan safkan Arap atıdır.

Bütün bunlara rağmen sıradan 3 veteriner hekime bunun aksinin mümkün olup 
olmadığının sorulması bilirkişilik müessesine aykırıdır. Bilirkişilik müessesi kötü 
niyetle açılmış bir davada davacıların emellerine alet edilemez.

DAVACILARIN TALEP  KONUSU;  FENOTİP YÖNÜNDEN SAFKAN ARAP 
ATI VASFI BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN OLMASINA RAĞMEN 
FENOTİP YÖNÜNDEN İNCELEMEYE ESAS ALINAN FİZİKİ MUAYENE 
YAPILMADAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI DA MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

Diğer taraftan, iş bu davanın konusunu oluşturan zımni ret işleminin dayandırıldığı 
19.04.2021 tarihli dilekçenin sonuç ve talep kısmında; "Kaızbert isimli atın yavrularının 
Arap atı ırk vasıfları ve eşkal muayenelerinin Zeotekni Anabilim dalında görev yapan 
uzman veterinerlerin oluşturduğu bilirkişi heyetine yaptırılması" suretiyle belgelerinin 
iptali talep edilmesine rağmen Mahkemenizce davacıların bile iddiası dikkate alınmayarak 
Üniversitelerin zeotekni anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri yerine, akademik 
unvanları olmayan, zeotekni bilimiyle uğraşmayan,  atçılık konusunda hiç bir tecrübesi ve 
çalışması olmayan sıradan veteriner hekimler bilirkişi olarak tayin edilmiştir. Bu heyetin 
hangi kriterlere göre seçildiği bir muammadır. Binlerce yarış atı ve at sahibini, yetiştiricileri, 
antrenörleri ve seyisleri ilgilendiren bu dosyada bilirkişi listesinde yer alan sıradan 3 
veterinerin bilirkişi olarak seçilmiş olması tarafımızdan anlaşılamamıştır.

Sayın Mahkemenizce, Osman Ulutürk (Gıda Uzmanı ve Veteriner Hekim), Musa 
Arık (Uzman Veteriner Hekim), Mustafa Tufan (Veteriner Hekim) bilirkişi olarak 
seçilmiştir. Bu isimlerin daha önce bu konuda usulsüz olarak uzman raporu almaya 
çalışan YKK eski koordinatörü M.D ile herhangi bir irtibatının olup olmadığının da 
araştırılması gerekmektedir. 



  

Zira söz konusu kişilerin yarış atları ve at yarışı sektörü ile ilgili bir çalışmalarının ve 
uzmanlık alanlarının olmadığı görülmesine rağmen itiraza konu raporda bilimsel 
değerlendirmeler yerine geçmişteki sürece ilişkin "dikkat çekici bulunmuştur" gibi ibarelerle 
bir takım iftiraya varan ifadeler ve söylentilere yer verildiği görülmektedir. Bu söylemler 
bilirkişi raporu ve heyeti konusunda ciddi şüphelerimizin oluşmasına neden olmuştur. Sayın 
Mahkemenizce de bu hususun dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Diğer taraftan uyuşmazlığa konu atların safkan Arap atı vasfı gösterdikleri yönünde 
dosyada yer alan onlarca bilirkişi  raporunda ismi bulunan kişilerin hepsi akademik unvanı 
olan öğretim üyeleridir. Bu raporlarda yer alan tespitlerle ilgili tarafınızdan seçilen 
bilirkişilerin sağlıklı değerlendirme yapmaları mümkün değildir. Bilirkişi incelemesinin 
amacı bilimsel ve teknik yönden bir değerlendirme imkanının sağlanmasına yöneliktir. 
Uyuşmazlık konusunda hiç bir uzmanlığı bulunmayan, akademik seviye itibariyle daha 
önceki raporlarda imzası bulunan akademisyenlere eşdeğer veya bu akademisyenlerden üstün 
olmayan kişilere bilirkişi incelemesi yaptırılması bilirkişi incelemesinin yapılış amacına 
hizmet etmemektedir. Kaldı ki bilirkişilerin hiç bir akademik unvanı bulunmamaktadır.

Yukarıda da açıklandığı üzere, davacıların 19.04.2021 tarihli dilekçelerinin sonuç ve 
talep kısmında; "Kaızbert isimli atın yavrularının Arap atı ırk vasıfları ve eşkal 
muayenelerinin Zeotekni Anabilim dalında görev yapan uzman veterinerlerin oluşturduğu 
bilirkişi heyetine yaptırılması" suretiyle belgelerinin iptali talep edilmiştir.

Sayın Mahkemenizce bilirkişi incelemesine karar verilirken; davacıların bu 
yöndeki talepleri ile  söz konusu atlara damızlık belgesi verilmeden önce Bakanlıkça 
oluşturulan damızlık komisyonun kararıyla damızlık belgesi verildiği, tayların yapılan 
DNA analizi ve doğrulaması ile soy kütüğüne kaydedildiği, aynı tayların 3 yaşına 
geldiklerinde fenotip yönünden fiziki muayenelerinin konusunda uzman heyetçe 
yapılarak safkan Arap atı vasfı göstermeyenlerin belgelerinin iptal edildiği, diğerlerinin 
bu muayeneyle tescillerinin bir anlamda vize edildiği hususları dikkate alınmamıştır.

Dikkate alınmayan bütün bu hususlar karşısında davacıların taleplerinin idarece 
reddedilmesi hukuka uygun olup ortada bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektirecek 
bir neden bulunmamaktadır. 

Bakanlıkça oluşturulan ve içerisinde atçılık alanında uzman onlarca kişinin yer 
aldığı komisyon ve heyetlerin; ıslah komisyonu raporları,  DNA testi ve fiziki 
muayenelere dayanarak ulaştığı sonucun hatalı olup olmadığının; dosya üzerinden bu 
konuda hiç bir uzmanlığı olmayan sıradan veteriner hekimlere yaptırılan bilirkişi 
incelemesiyle tespit edilmesi mümkün değildir. Bunun mümkün olduğunun 
savunulması hukuka tamamen ve açıkça  aykırıdır.

Bu yöntemin 1000'lerce atı ve sahibini mağdur edecek, sektörde bir kaosa neden 
olacak bir yöntem olduğu tartışmasızdır. 

FİZİKİ MUAYENE YAPILMADAN FENOTİP YÖNÜNDEN BİR 
DEĞERLENDİRME YAPILMASININ BİLİMSEL OLARAK SAVUNULACAK HİÇ 
BİR TARAFI BULUNMAMAKTADIR.

Esasında ortada bilimsel ve bilirkişi raporu olma vasfı taşıyan bir belge veya 
bilimsel bir değerlendirmenin olmadığı görülmektedir.

Rapor; dosyada yer alan ve yer almayan rapor ve bilgilerin karşılaştırılarak "bize göre 



  

bu rapor daha isabetli görünmektedir" yaklaşımıyla hazırlanmıştır. 
Hiç bir akademik vasfı olmayan veterinerlerin atçılık konusunda yüzlerce 

akademik ve yıllarca fiili çalışması olan Profesör unvanlı hocaların hazırladığı raporları 
değerlendirmesi abesle iştigaldir.

İtiraza konu raporun bilimsel olmayan subjektif  değerlendirmeler içermesi, 
dosya kapsamından anlaşılması mümkün olmayan yorumların yapılmış olması, 
uyuşmazlığın esasını ilgilendirmeyen bir takım süreçlerden bahsedilerek bu konudaki 
değerlendirmelerin Mahkemenize bırakılması suretiyle kafa karışıklığı ve yönlendirme 
hedefleyen içeriğe yer verilmesi nedeniyle, söz konusu raporun bilirkişilerce hazırlanıp 
hazırlanmadığı konusunda da şüpheye yol açılmıştır.

BÜTÜN BUNLARIN YANINDA RAPORUN SONUÇ OLARAK YANLIŞ 
KANAATE VARILMIŞ OLMASI NEDENİYLE DİKKATE ALINMASI MÜMKÜN 
DEĞİLDİR.

Çünkü dosyada lehimize olan onlarca rapor dikkate alınmayarak aleyhimize 
olan şaibeli iki rapor dikkate alınmak suretiyle bu iki rapordaki değerlendirmelerin 
isabetli olduğuna karar verilmiştir.

Aleyhimize olan ve bilirkişi heyetince sonuç olarak isabetli bulunan her iki rapor 
da o dönem YKK'da koordinatör olarak çalışan görevlinin aygır sahibine karşı olan 
kişisel husumeti sonucu sipariş üzerine alınan raporlardır.

 Yüksek Komiserler Kurulu'nun 08.09.2016 ve 14.10.2016 tarihli yazıları üzerine 
oluşturulan uzman heyet tarafından hazırlanan 08.11.2016 tarihli uzman heyet 
raporunda; KAIZBERT isimli aygır ile ilgili olarak  bir takım tespitlere yer verilerek 
adı geçen atın safkan Arap atı ırk özelliklerinden sapmalar gösterdiği kanaatine 
varılmıştır.

SÖZ KONUSU İNCELEME SIRASINDA GÜYA İNCELEMENİN RAHATÇA 
YAPILABİLMESİ İÇİN! AYGIR SAHİBİNİN RIZASI DIŞINDA, ATA 
SAKİNLEŞTİRİCİ/UYUŞTURUCU İLAÇ VERİLEREK İNCELEME 
YAPILMIŞTIR. BÖYLECE ATIN KOŞTURULDUĞU SIRADA ARAP ATLARI GİBİ 
KUYRUK TUTMADIĞI TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR. OYSA 
UYUŞTURULAN BİR AT BIRAKIN KUYRUK TUTMAYI YÜRÜMEKTE BİLE 
ZORLANACAĞI AÇIKTIR. UYUŞTURULAN ATIN KUYRUK TUTMADIĞI İÇİN 
SAFKAN ARAP ATI VASFI GÖSTERMEDİĞİ GİBİ  BİR YAKLAŞIMLA RAPOR 
DÜZENLENMİŞTİR.

Söz konusu ilacın kullanıldığı hususu keşfin yapıldığı Ankara 75. Yıl Hipodromu 
At Hastanesinin kayıtları ile  de sabittir. Bu rapor şaibeli olduğu için  Kurulca herhangi 
bir işlem tesis edilmemiştir.

 Yine Yüksek Komiserler Kurulunun 26.12.2017 tarih ve 756/Y-18 sayılı kararı 
uyarınca oluşturulan ve Prof. Dr. Serdal DİKMEN, Prof. Dr.Hıdır DEMİR ve  Doç. Dr. 
Abdülkadir ORMAN’dan oluşan uzman heyetçe 27.04.2018 tarihinde Kaızbert isimli 
aygır, ilgilisine herhangi bir bildirim yapılmaksızın incelenmek istenmiştir. Bu heyette 
ismi geçen kişilerin tamamı TİGEM personeli ve YKK eski koordinatörü tarafından 
seçilmiş ve yönlendirilmiştir. 

İnceleme üzerine düzenlenen rapor hem 08.11.2016 tarihli uzman heyet raporu 



  

ile çelişmekte hem de kendi içerisinde ciddi çelişkiler barındırmakta olup bilimsel 
olmaktan çok uzaktır.

Çünkü bu incelemenin taraflı olduğu bilindiğinden aygır sahibi tarafından 
heyete başka bir Arap  aygır gösterildiği halde heyet bu ata da safkan Arap atı vasfı 
göstermiyor denilmiştir. Kısacası bu raporda KAZIBERT isimli aygır heyet tarafından 
hiç görülmemiştir. 

 Gerek konuya yaklaşım açısından gerekse rapor içerisindeki tespitlerden bu 
raporun da ısmarlama bir rapor olduğu çok açıktır. Sübjektif değerlendirmelerin 
dışında ata ait fiziksel özelliklere ilişkin ölçümler de bu nedenlerle tutarsızdır.  İki 
raporda yer alan ölçüler arasındaki farklar ve çelişkilere ilişkin tarafımızdan 
hazırlanan tablo aşağıda yer almaktadır.

  08.11.2016 TARİHLİ 
 HEYET RAPORU

 16.05.2018 TARİHLİ 
 HEYET RAPORU

 CİDAGO  151,5  158
 SAĞRI 

YÜKSEKLİĞİ
 153,5  156

 BEDEN 
UZUNLUĞU

 157  155

 İNCİK ÇEVRESİ  20  21
 YÜKSEKLİK 

ENDEKSİ
 Sağrı Cidago’dan 

Yüksek
 Sağrı Cidago’dan 

Yüksek Değil (% 101.1)

Görüldüğü üzere bilirkişi heyetince esas alınan ve  2 farklı heyet tarafından 
hazırlanan raporlardaki ölçüler arasında ciddi farklar mevcuttur. İki farklı rapor 
karşılaştırıldığında arada vahim farklar vardır. Bu da yapılan incelemelerin bilimsel 
olmaktan uzak bir tarzda yapıldığını net olarak ortaya koymaktadır. Hazırlanan her iki 
raporunda masa başında ve ısmarlama bir şekilde  hazırlandığı çok açıktır.

Hatta, 08.11.2016 tarihli raporda beden uzunluğu cidagodan yüksek görünsün 
diye cidagosu düşük beden uzunluğu fazla yazılmıştır.

Ayrıca; 16.05.2018 Tarihli Heyet Raporunda, alınan ölçülere göre KAIZBERT 
Safkan Arap atlarının ırk özelikleri için aranan vasıflardan olduğu dile getirilen beden 
uzunluğunun cidago yüksekliğinden fazla olmaması şartını sağladığı halde, 
(Cidago:158, Beden uzunluğu: 156)  anlamsız bir şekilde “harmoni bulunmadığı 
görülmektedir” sonucuna ulaşılmıştır.

Dolayısıyla itiraza konu bilirkişi raporunda bu raporlardan bahsedilmesinin bir 
anlamı da bulunmamaktadır. İtiraz ettiğimiz raporda bu çelişkilerin görülmemesi veya 
görmezlikten gelinmesi raporun hiç bir bilimsel  geçerliliğinin olmadığını açıkça ortaya 
koymaktadır.

Bilirkişinin görevi olmamasına rağmen, raporda bu iki rapor üzerine YKK 
tarafından işlem yapılmamasının takdiri Mahkemenize bırakılmıştır. Bu şekildeki 
yaklaşım itiraza konu raporun da objektif olarak hazırlanmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu nedenlerle her bir heyet üyesinin ayrı ayrı olarak bu rapordaki 



  

değerlendirmelere vakıf oldukları konusunda ciddi şüphelerimiz mevcuttur. 
Çünkü bu iki rapor YKK tarafından açıkladığımız nedenlerle  ciddiye alınmamış 

ve  işleme konulmamıştır. Objektif bir heyetin iki rapor arasındaki çelişkileri ve 
hataları görmemesi imkansızdır.

Ayrıca; KAIZBERT isimli safkan Arap erkek atının; Veteriner Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri arasından seçilecek, bu konuda uzman üç kişilik bir heyetle 
birlikte keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması suretiyle, eşkal muayenesinin yapılarak, 
morfolojik yönden safkan Arap atı ırkı vasfı gösterip göstermediğinin tespiti talebiyle 
söz konusu atın bulunduğu mahallin yetki çerçevesinde bulunduğu Çerkezköy 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesinde 2017/277 değişik iş sayılı dava açılmıştır. Keşif sonrasında 
bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ve 18.12.2017 tarihinde Mahkemeye ibraz edilen 
14.12.2017 tarihli bilirkişi raporunda “davaya konu atın safkan Arap ırkı vasfına haiz 
olduğu” kararına varılmıştır. Bu raporla KAIZBERT isimli aygırın her yönüyle safkan 
Arap atı vasfı gösterdiği bir kez daha kanıtlanarak ortaya konulmuş bulunmaktadır. 
Aslında bu husus  idarenin kayıtlarında yer alan tescil bilgileri ve DNA analizleri ile de 
sabittir. Yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından 
hazırlanan 26.12.2018 tarihli uzman heyet raporunda da KAIZBERT isimli aygırın her 
yönüyle safkan Arap atı vasfı gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Bilirkişi, kendisine verilen görev kapsamında olmamasına rağmen  şaibeli iki 
rapora ilişkin idarece bir işlem yapılmamasının takdirini Mahkemenize bırakmıştır. 
Bilimsel ve tarafsız bir raporda bu şekilde bir ifadeye yer verilmesi imkansızdır. Kaldı 
ki yukarıda şaibeli olduğu açıkça ortaya konulan raporlar karşısında lehe olan ve  bir 
tanesi Mahkemece alınan onlarca rapor bulunduğundan YKK'nın hukuka aykırı ve 
aleyhimize olan raporlara göre işlem yapması da beklenemez.

 Nitekim; 2017, 2018 ve 2019  yıllarında uzman heyetçe safkan Arap atı vasfı 
göstermediği yönünde rapor verilen Kaızbert yavrusu taylardan tamamına yakını için 
idare mahkemelerince üniversitelerin veteriner fakültesi hocalarından oluşturulan 
heyetlerce  safkan Arap atı vasfı gösterdikleri yönünde raporlar verilmiştir. Bu nedenle 
bu taylara ilişkin işlemler iptal edilmiştir.

 Üniversite hocalarının hazırladığı  bu raporlar dururken hiç bir akademik vasfı 
ve atçılık konusunda hiç bir tecrübesi olmayan heyet tarafından şaibeli iki raporun 
dikkate alınması ve hazırlanan raporda davacı taraf jargonunun kullanılması 
düşündürücüdür. 

BİLİRKİŞİ RAPORU AYRICA MEVZUATA DA AÇIKÇA AYKIRIDIR.
ÇÜNKÜ DAVACILARIN TALEPLERİ MEVZUATA AYKIRI OLMASINA 

RAĞMEN BU YÖNDE BİR DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞTIR.
19.04.2011 tarih  ve 27910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Safkan Arap Ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat Ve İhracatı Hakkında 
Yönetmeliğin "Tescil İşlemleri" başlıklı 8. maddesinin ilk altı fıkrasında Türkiye‘de doğan 
safkan Arap ve İngiliz atlarının tescili için gerekli prosedüre  yer verilmiş, (7) numaralı 
fıkrada;  Türkiye'de doğan tayların veya ithal edilen atların sahiplerinin, bu atların soy 
kütüğüne kayıtları için yasal süresinde il veya ilçe müdürlüğüne başvurarak atların DNA 
raporu için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecbur oldukları,  İl 



  

müdürlüklerince ana baba doğrulanma testi için gönderilen numuneler ISAG tarafından 
tanınan Bakanlığa bağlı genetik laboratuvarınca tahlil edilerek DNA raporunun 
düzenleneceği hükmüne,  (8) numaralı fıkrada ise Genetik laboratuvarının kan DNA Netice 
Raporunu Bakanlık ve il müdürlüğüne, DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa göndereceği 
hükmüne yer verilmiştir. 

 İdarece soy kütüğüne kaydedilerek aygır ve damızlık belgesi verilmiş anne ve 
babadan olduğu BAKANLIĞIN KAYITLARI VE DNA ANALİZ RAPORLARIYLA 
KANITLANMIŞ olduğu durumlarda ise idarenin bu yetkisini ancak söz konusu bilimsel 
verilerin geçersiz olduğunu net olarak ortaya koyabilmesi halinde kullanabileceğinin kabulü 
gerekmektedir.

 ZATEN 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA 
VE YEM KANUNUNUN 10. MADDESİNİN 11.FIKRASI DA BUNU 
EMRETMEKTEDİR.

Kanununun 10. Maddesinin 11.fıkrasında; Soy kütüğüne kayıt edilip damızlık belgesi 
ya da pedigrisi verilen atların, lüzum görüldüğünde Bakanlıkça görevlendirilen uzman 
heyetçe kan grubu ve/veya DNA testleri ile ana-baba doğrulaması ve morfolojik yönden 
muayenelerinin yapılabileceği, test ve muayeneler neticesinde, safkan olmadıkları tespit 
edilenlerin ve yavrularının soy kütüğü kayıtlarının iptal edileceği ve pedigrilerinin geri 
alınacağı düzenlenmiştir.

" Test ve muayeneler neticesinde" ibaresinde Kanun koyucu  bilinçli olarak "ve" 
bağlacını kullanmış "veya" bağlacını kullanmayarak test veya muayene neticelerinden sadece 
birinin soy kütüğünden silinme işlemi için yeterli olmadığını hüküm altına almıştır

BUNA GÖRE SOY KÜTÜĞÜNE KAYIT EDİLİP DAMIZLIK BELGESİ YA 
DA PEDİGRİSİ VERİLEN ATLARIN,  SOY KÜTÜĞÜ KAYITLARININ İPTAL 
EDİLMESİ VE PEDİGRİLERİNİN GERİ ALINMASI İÇİN TEST VE 
MUAYENELER NETİCESİNDE, SAFKAN OLMADIKLARININ  TESPİT 
EDİLMESİ ŞARTTIR.

Kanun hükmü çok açıktır. Kanuna göre, soy kütüğü kayıtlarının iptal edilip 
pedigrilerin geri alınabilmesi, ancak soy kütüğüne kaydı yapılan Safkan Arap atlarının  test 
ve muayeneler neticesinde, safkan olmadıklarının tespit edilmesi halinde mümkündür. 

Ortada idarenin diğer kayıtları ve soy bağının tespiti açısından bilimsel olarak en 
güvenilir yöntem olan DNA analizi dururken Morfoloji veya Fenotip gibi tartışmalı alan veya 
kavramlardan hareket edilmesi hukuka aykırı olduğu kadar bilime de aykırıdır. Bu yönüyle 
konusu hüküm bilimsel ilkelere de aykırıdır.

Kısacası; Safkan Arap atı soy kütüğüne kayıtlı anne-babadan olduğu hususunda 
DNA analize ile doğrulama  yapılmış bir tayın safkan Arap atı olmamasının mümkün 
olmadığının kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun aksinin iddia edilmesinin hiç bir 
hukuki ve bilimsel dayanağı bulunmamaktadır.  Bunun mümkün olduğunun kabulü 
halinde ise;  soy kütüğüne kayıtlı her Arap atının aslında gerçekte Arap atı 
olmayabileceği tartışmasının da kaçınılmaz olarak yapılması gerekmektedir.

Nitekim soy kütüğüne kayıtlı atların pedigrilerinin iptallerinden doğan sıkıntılar 
Bakanlık Teftiş Kumlu Müfettişlerince de incelenme konusu olmuş 31/01/2003 tarih ve 
2003/2-2 sayılı inceleme raporunda “Arap atı ırk  vasıfları tarif edilirken “büyük, uzun. 



  

kısa, zayıf, canlı, belirgin, az belirgin, kuru, hafif meyilli, muhaddep, cazibeli" gibi 
kelimelerin kullanıldığı, ancak uzunluk, kısalık, büyüklük vs gibi vasıflarını belirlerken 
kesin rakamlara dayandırılmasının da mümkün olamayacağı, bu nedenle aynı atı 
muayene eden farklı heyetlerin, birbirinin aksi yönde karar vermelerinin mümkün 
olabileceği, bu tür çelişkilerin en aza indirilebilmesi için ise; Soy kütüğüne kaydedilecek 
tayların ana ve babaları soy kütüğüne kayıtlı safkan atlar olmasının sağlanması, bu 
amaçla atlarda şecere kontrolünün % 100'e yakın güvenlikle tespit edilmesi gerektiği, 
bu tespitin yapılabilmesi için ise, Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünün, DNA analizi yöntemini kısa sürede uygulamaya geçirmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Bakanlık şu an itibariyle DNA analiz yöntemini kullanmakta olup 
bu sayede %100' e yakın ebeveynlik kontrolü yapılabilmektedir. 

DOSYAYA SUNULAN VE RAPORLARDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE 
BAHSEDİLEN ATLARIN SAFKAN VASFI GÖSTERDİKLERİ YÜZLERCE 
RAPORLA TESPİT EDİLMİŞTİR.

BU KONUDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. 
HER HANGİ BİR AT SAHİBİNİN "BEN RENGİ DORU OLAN ATLARIN 
PEDİGRİLERİNİN İPTALİNİ İSTİYORUM" TALEBİYLE DAVA AÇMASI VE 
AÇILAN DAVADA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI İLE İŞ BU DAVANIN 
ESASINA GİRİLEREK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI AYNI ANLAMA 
GELMEKTEDİR. MAHKEMENİZCE,  KÖTÜYE KULLANILABİLECEK VE 
BÜTÜN SEKTÖRÜ RİSKE ATABİLECEK BU YAKLAŞIMA MÜSAADE 
EDİLMEMESİ GEREKMEKKTEDİR.

AÇILAN DAVANIN USUL  YÖNÜNDEN DE BİR ÇOK  AÇIDAN HUKUKA 
AYKIRI OLMASI NEDENİYLE DE İŞ BU İTİRAZLARIMIZIN 
TAKRARLANMASINA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR. 

Dava Süresinde Açılmamıştır:

Davacı vekilince 16.11.2020 ve 20.11.2020 tarihinde  idareye başvuru yapılmış, 
idarece 22.12.2020 tarihli ve 3531095  sayılı yazıyla başvurunun reddine karar verilmiştir. İş 
bu dava ise 60 günlük dava açma süresi geçtikten sonra 22.06.2021 tarihinde açılmıştır. 
Aynı konuda 19.04.2021 tarihinde yeniden başvuru yapılmış olması dava açma süresini 
canlandırmamaktadır. 

Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gerekmektedir: 

Davacı vekilince 16.11.2020 ve 20.11.2020 tarihinde idareye başvuru yapılmış 
idarece 22.12.2020 tarihli ve 3531095  sayılı yazıyla başvurunun reddine karar verilmiştir. Bu 
işleme karşı açılan davada 2 kez dava dilekçesinin reddine karar verilmiştir. En son 
31.03.2021 tarihli karar  ve E: 2021/520, K: 2021/596 sayılı karar ile  2577 sayılı İdari 
Yargılama Usûlü Kanunu'nun 15 inci maddesinin birinci fıkrası (d) bendi gereğince 
dilekçesinin reddine karar verilmiş bu davada dava dilekçesi yenilenmemiştir. Bu karar 



  

kesinleştiğinden aynı konuda dava açılamayacağı açıktır. 

Davanın Ehliyet Nedeniyle Reddi Gerekmektedir:

Davacılar babası Kaızbert isimli aygır olan ve  Türkiye'de yarışlara katılan yüzlerce 
yarış atının pedigrileri ile damızlığa ayrılanların damızlık belgelerinin iptalini  idareden talep 
etmiştir. Bu haksız ve hukuksuz talebin reddi üzerine de iş bu dava açılmıştır.  Davacıların 
bazılarının at sahibi belgesi dahi bulunmamaktadır (Örneğin İzzet ALTIN). At sahibi belgesi 
olan veya olmayan herhangi bir kişinin yarışlara katılan yüzlerce atın   belgelerinin iptalini 
etme hakkı olmadığı gibi bu konuda dava açma ehliyeti de bulunmamaktadır. Davacı görülen 
derneğin de bu konuda dava açma hakkının olmadığı açıktır. 

Davacıların sahibi oldukları atlar olsa dahi belgelerinin iptalini talep ettikleri 
her atla birlikte yarışlara katılma imkanı da yoktur. Bu nedenle söz konusu bütün 
atların belgelerinin iptalini talep etmekte hukuki yarar ve menfaatlerinin bulunmadığı 
görülmektedir.

Nitekim idareye yaptıkları başvurunun kabul görmesi ve bu yönde bir karar alınarak 
uygulanması mümkün değildir. Bu şekilde bir talep sektörde kaos meydana getirecektir. 
Başka bir grup davacı da bizde babası X atı olan atların belgelerinin iptalini talep ediyoruz 
şeklinde dava açma yoluna giderse sonucun ne olacağını tahmin etmek zor değildir.

Diğer taraftan yarış atı olmayan ve at sahibi belgesi olmayan davacıların da 
ehliyetinin olmadığı tartışmasızdır. 

Son olarak kaızbert isimli aygır 29.12.2019 yılında ölmüştür. davacılar bu atın 
da belgesinin iptalini talep etmektedir. davanın bu yönüyle de reddi gerektiği açıktır.

Davanın İYUK 3. Madde Gereğince Reddi Gerekmektedir:

Ehliyeti olmayan davacıların açtığı davada davacılar 29.12.2019 ölen KAIZBERT 
isimli at dahil 600 civarında yavrusu hakkında işlem yapılmasını talep etmektedir. Kaldı ki 
bu atların yavruları ile birlikte 1000'e yakın atın dava konusu edildiği görülmektedir. Bu 
şekilde soyut bir iddia ile idari yargıda dava açılması mümkün değildir. Orijini belirtilerek 
belli bir soydan gelen bütün atların belgelerinin iptal edilmesinin talep edilmesi üzerine dava 
açılması davanın konusu hakkında tereddütleri beraberinde getirmektedir.  Hangi atın 
pedigrisi  hangi atın damızlık belgesinin iptal edileceği konusunda da bir açıklık 
bulunamamaktadır. Zira her atın damızlık belgesi de bulunmamaktadır. Bu nedenle 
dilekçenin 3. Maddeye göre reddi gerekmektedir.

Davanın İYUK 5. Madde Gereğince  Reddi Gerekmektedir:

 Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya 
menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı 
olması gerekir. Davacıların iş bu davayı birlikte açmakta hak ve menfaatleri 
bulunmamaktadır. Atçılıkla ilgili bir dernek, at sahibi belgesi olan veya olmayan onlarca 
kişinin Bakanlıkça belge verilen 100 civarında atın yarışlara iştirakinin engellenmesini isteme 



  

konusunda hak ve menfaatlerinin bulunmadığı açıktır. 
Diğer taraftan her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi 

veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir 
dilekçe ile de dava açılabilir. Her at ayrı ayrı işlemlerle soy kütüğüne kaydedilerek adına 
pedigri veya damızlık belgesi düzenlenmektedir. Bu nedenle biran için davacıların söz 
konusu atların belgelerini birlikte açacakları bir davayla  iptal etmekte menfaatlerinin 
olduğunu kabul etsek bile her at için ayrı ayrı dava açılması gerekmektedir. 

Ayrıca atların soy kütüğüne kaydının yapılarak adlarına pedigri düzenlenmesi 
işlemleri ile soy kütüğüne kayıtlı atlara damızlık belgesi verilmesi işlemleri ayrı 
mevzuat hükümlerine tabidir. Aynı davayla yüzlerce atın hem pedigrilerinin hem de 
damızlık belgelerinin iptali talep edilemez. Hangi atın pedigrisi  hangi atın damızlık 
belgesinin iptal edileceği konusunda da bir açıklık bulunamamaktadır.  Bu nedenle dilekçenin 
5. Maddeye göre reddi gerekmektedir.

Diğer taraftan İYUK'nun 27. Maddesine göre  idari işlemin uygulanması halinde 
telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması 
şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, idarenin savunması alındıktan veya savunma 
süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

Uyuşmazlık konusu atlar 18 yıldan fazladır Türkiye'de yarışlara iştirak 
etmektedir. Bunca yıldır yarışlara iştirak eden atların yarışlara katılmaya devam 
etmesinin davacılar açısından nasıl telafisi imkansız zararlara sebebiyet verdiği veya 
vereceği anlaşılmamaktadır. 

Tam tersine iş bu davanın açılması ve bilirkişi incelemesine karar verilmesi nedeniyle 
uyuşmazlık konusu yapılan atların sahipleri olan yüzlerce kişinin telafisi imkansız zararına 
sebebiyet verilmektedir. İş bu davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise 
bu zararın ölçülemeyecek kadar çok olacağı da bir gerçektir. 

Olayda açıkça hukuka aykırılık da söz konusu değildir. Tarım ve Orman 
Bakanlığınca oluşturulan komisyon ve heyetlerce incelenen, DNA analize ile anne baba 
doğrulaması yapılan, haklarında onlarca bilimsel rapor olan atların safkan Arap atı 
vasfı göstermediklerinin iddia edilmesi abesle iştigaldir. Böylesi bir durumda 
yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi gerekirken bilirkişi incelemesi 
yapılmasında ısrar edilmesi usul ekonomisi ve İYUK 27. Maddeye açıkça aykırıdır. 

Kaldı ki bilirkişi incelmesinin dosya üzerinde yapılmasına karar verilmiştir. Dosya 
içeriğine göre verilen bütün belgeler ve yapılan bütün tescillerin mevzuata uygun olup 
olmadığı olduğu ihtilaf konusu da değildir. Böyle bir iddia olsa bile bu hususun heyetince 
karara bağlanabileceği muhakkaktır. Bu yönde bir iddia bulunmadığına göre atların fenotip 
(dış görünüş) itibariyle safkan Arap atı vasfı gösterip göstermediğinin dosya üzerinden 
anlaşılması kesinlikle mümkün değildir. 

SONUÇ VE TALEP:

Bütün bu nedenlerl yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar 
verilmesini, 

1.

2.



  

Ayrıca daha önceki beyanlarımızda da açıkça belirtildiği üzere iş bu davanın; kesin 
hüküm, ehliyet, dava açma süresi, İYUK 3. ve 5. maddelere aykırılık gibi nedenlerle 
reddini,

2.

Bilirkişi incelemesi yapılması kararından dönülmesini,3.
Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde bilirkişi incelemesi yaptırılacaksa 

davacılar tarafından idareye yapılan başvuruda da belirtildiği üzere Üniversitelerin zeotekni 
bölümlerinde uzman ve atçılık konusunda tecrübeli bir heyetin bilirkişi heyeti olarak 
atanması ve bütün atların keşif yapılmak suretiyle fenotip yönünden incelenmesini 
saygılarımızla arz ve talep ederiz.05.04.2022

4.

Av.Halil ÇİFTÇİ


