










































YARIŞMA | CONTEST

RUVA At ve Binicilik Dergisi’nin
Türkiye’de EQUIST At ve Binicilik
Fuarı kapsamında birincisini

düzenlediği ‘Türk Arap Atı Güzellik
Yarışması’ fuarın ilk gününe renkli
görüntülerle damgasını vurdu. Yarışmanın
birincisi olan kendisine ait Nurgülüm adlı
Türk Arap atı için övgüyle bahseden Safkan
Arap Atı Yetiştiricileri Derneği Başkanı
Remazan Kaya “Türkiye’de ilk defa böyle
bir organizasyon oldu. Güzel atlarımızı
TRUVA Dergisi ve EQUIST sayesinde
görücüye çıkarmak bizim için bir şereftir”
diyerek sevincini paylaştı.
Sunuculuğunu TRUVA At ve Binicilik Dergisi
Yayın Yönetmeni Kristal Karakuş’un yaptığı;
hakemlerin Hollada’dan Profesyonel At
Eğitmeni Harmke Westervelt, Mısır’dan
Arap Atı Fotoğrafçısı Rania El Sayed,
Umman Krallığı Kültür Ateşesi Saif Alrwahi,
Atlı Dayanıklılık Derneği Başkanı Kadir
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Baştuğ ile At ve Binici Antrenörü Kemal
Arda’nın olduğu yarışmaya Şubat ayında
yapılan ön elemelerden sonra seçilen 5 arap
atı katıldı. Hakemlerin puanlamasıyla birinci
olan Nurgülüm adlı kır arap atı izleyenleri
ve hakemleri güzelliğiyle büyüledi.
Birinci TRUVA Türk Arap Atı Güzellik
Yarışması’nı kazanan Nurgülüm adlı atın
sahibi Remazan Kaya’ya ödülünü  Türkiye
Yarış Atları Yetişticileri ve Sahipleri Derneği
Başkanı Bahadır Gödek verirken, ikincilik
ödülünü EKO Fuar Genel Direktörü İlker
Altun, üçüncülük ödülünü Türkiye Halkla
İlişkiler Derneği Başkanı Fügen Toksü at
sahiplerine takdim etti.
At ve Binicilik Fuarı EQUIST Proje Müdürü
Osman Bayezit Genç 2014 EQUIST’te yerli
ve uluslararası yarışmacıların katılımlarını
beklediklerini ve Türk Arap Atlarını
güzellikleriyle de uluslararası platforma
taşımak istediklerini belirtti.
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SAAYD Başkanı Remazan Kaya Nurgülüm adlı atıyla / SAAYD President Remazan Kaya with his horse Nurgülüm



irst Turkish Arab Horse Beauty
Contest sponsored by TRUVA Horse
and Equestrian Magazine hosted

exciting moments on the first day of EQUIST
Horse and Equestrian Fair. The winner horse
Nurgülüm’s owner Purebred Arab Horse
Breeders and Owners Association President
Remazan Kaya talked about his horse with
pride and said “This is the first contest that
was ever hosted in Turkey. It is an honor to
show our beautiful horses to the world
thanks to TRUVA Magazine and EQUIST.”
As the contest was hosted by the Editor in
Chief of TRUVA Magazine Kristal Karakuş;
the judges were professional Horse Trainer
Harmke Westervelt from Holland, Arab
Horse photographer Rania El Sayed from
Egypt, Oman Cultural Atachee Saif Alrwahi,
Endurance Association President Kadir
Baştuğ and horse and rider trainer Kemal
Arda. The contest hosted five arab horses

that passed the elimination in February. As
the horse named Nurgülüm was chosen
the most beautiful horse by the judges, the
grey mare fascinated the crowd by her
beauty.
Remazan Kaya the owner of the winner
horse named Nurgülüm of TRUVA First
Turkish Arab Horse Beauty Contest received
his award from Bahadır Gödek, the president
of Turkish Arab Horse Breeders and Owners
Association. Second place award was given
by EKO Fair General Manager İlker Altun
and third place awards was given by Turkish
Public Relations Association President
Fügen Toksü to the horse owners.
Project Manager of Horse and Equestrian
Fair EQUIST Osman Bayezit Genç said that
they are waiting for more local and
international participants to the contest in
2014 and to promote Turkish bred arab
horses to the world.
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Hakem heyeti ve katkıda bulunanlar / Judges and contributors

Remazan Kaya ödülünü
Bahadır Gödek’ten alırken

Remazan Kaya receiving his
award from Bahadır Gödek
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MEKTUP | LETTER

Harmke Westervelt

tiq Hassan bin Ali, Ahmed Mohd Saleh Al Shehhi,
Sultan Kadfoor and Ahmed Abdullah Al Huraiz
recently enjoyed an endurance ride in İstanbul. After

my participation in a qualifier in Eskişehir last month, more
UAE riders got excited about riding in Turkey so with the help
of TRUVA Chief Editor Kristal Karakuş, four horses were
arranged and tickets were booked and one night before the
pre-vetting we all checked into the cozy ‘Life Port’ bungalows
close to the race venue.
On the day of the pre-vetting, the riders got introduced to their
horses and made new friends among the Turkish competitors.
Federation Secretary General Mr. Taşkın Özdemir highlighted
the importance of more international exchanges to promote
endurance in Turkey. It was a pleasure to see how much
interest there was to know more about each others approach
to endurance. The Emirati riders, normally cantering from
beginning till end, soon realised that the different surface and
often stoney paths required more sensible planning during
the race. At the same time they were surprised about the
often long heart rate recovery times and encouraged the
Turkish riders to train more on cardiovascular fitness. Raceday
was blessed with beautiful weather and landscape, such a
blessing to be there. While the riders went out on the loop, I
got a chance to connect with Professor MacLean, Mrs. Caroline
Finkel and professor Donna Landry who rode the ‘Evliya
Çelebi Road’ and wrote a book about their fascinating journey
through Turkey on horseback.

tiq Hassan bin Ali, Ahmed Mohd Saleh Al Shehhi, Sultan
Kadfoor ve Ahmed Abdullah Al Huraiz Istanbul’da atlı
dayanıklılık yarışmasında mutlu anlar geçirdiler. Geçen

ay Eskişehir’de benim de bir at kalifiye ettiğim atlı dayanıklılık
organizasyonunu duyan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki biniciler
Türkiye’ye gelip yarışmak için talepte bulunarak TRUVA Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Kristal Karakuş’un organize ettiği atlar
sayesinde biletlerimizi aldık ve bir gece öncesinden Gebze’de
yarış yerine çok yakın bulunan ‘Life Port’ adlı harika otele yerleştik.
Veteriner kontrolü öncesi, misafir yarışmacılar atlarıyla ve diğer
yarışmacılarla tanışma fırsatı edindi.
Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Taşkın Özdemir
Türkiye’deki atlı dayanıklılık disiplininin gelişimi için uluslararası
bilgi alışverişinin şart olduğunu belirtti. Atlı dayanıklılık anlamında
diğer binicilerin deneyimlerini dinleyip, kendi deneyimlerimizi
paylaşmak gerçekten harkuladeydi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden
gelen biniciler alışık oldukları düz parkurlardan farklı olarak taşlı,
inişli çıkışlı parkurda atlarını daha fazla korumaları gerektiklerini
gördüler. Yine alıştıklarından farklı olarak, atların nabızlarının
düşmesinin uzun sürmesine istinaden Türk binicilerin atlarını
daha fazla kardiyovasküler anlamda çalıştırmalarını tavsiye
ettiler. Yarış günü havanın ve tabiatın güzelliği ile harika bir
gündü, orda olmak harikaydı. Yarışmacılar ilk tura çıktıklarında
orada bulunan Profesör MacLean, Sayın Caroline Finkel ve
Profesör Donna Landry ile sohbet etme fırsatı buldum.
Sohbetimizde ‘Evliya Çelebi Yolu’nu hem at üstünde tamamlamış
hem de kitabını yazan bu ekibin yaşadıklarını bizzat dinledim.
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Birinici turdan gelen yarışmacıların moralleri çok iyiydi. Fakat
atlarının nabızlarının düşme süreleri farklı olduğundan ikinci tura
ayrı zamanlarda çıktılar. Sultan adlı binici arkadaşlarına yetişeceği
için atı hızlandırdığından dolayı veteriner kontrolünde bu
hareketinin cezasını atının nabzının çok yüksek olmasıyla ödedi.
Tüm bunlara rağmen, Apache adlı atıyla çok eğlendiğini belirterek,
yarışmada derece alan arkadaşalrıyla kutlamalara katıldı.
Tüm haftasonuna bakılacak olursa, herkes için çok pozitif bir
deneyim edinerek ufak tefek aksaklıkların zaman içerisinde
tamir edileceğine inanıyorum. Atlı dayanıklılık sporu halen atlı
dayanıklılık binişi ve atlı dayanıklılık yarışı kategorileri altında
ayrılık gösteriyor. Atlı Dayanıklılık binişi sağlıklı at ve binici
olamasıyla birlikte, atlı dayanıklılık yarışı çok disiplinli ve zor bir
çalışma ve özel hazırlık gerektiriyor. En çok karşılaştığım şey
ise binicilerin diğer biniciler hakkında söyleyecek çok şey
olmasıyla beraber, aslında bu atlı dayanıklılık sporuna bakış
açılarının farklı olmasından başka bir açıklaması yoktur. Bazıları
için bitirmek kazanmak, başkaları yarış penceresinden
bakmaktadır.
Bilgi alışverişi ile atlı dayanıklılık sporu daha da gelişecek ve
atlar daha iyi kurallar, beslenme ve çalıştırma ile sağlıklı kalacaktır.
Yarışma süresince emeği geçen dostlara, misafirperverliğe ve
kibarlıklarından dolayı herkese çok teşekkürlerimi sunarım.
Türkiye’deki atlı dayanıklılık sporu umut ediyorum ki kısa
zamanda daha da gelişecek çünkü Türk atları ve binicileri bu
gelişmelere hazırlar.
Sevgiler...

The riders had a great time participating in this race. They
arrived together after the first loop but because their horses
had different heart rate recovery times, they started their
second loop separately. Sultan pushed his horse to catch up
with his friends and was punished for this at the finish when
his horse failed to recover. However, he had a great time
riding Apache and celebrated the fact that his three friends
finished in good shape.
Overall, I believe it was a very positive experience for all and
I really hope more of these initiatives will develop over time.
The sport of endurance is still very much devided between
‘endurance riding’ and ‘endurance racing’, often causing
miscommunication. Where endurance riding simply requires
a healthy horse in good shape, endurance racing requires
very hard training and specific preparation. What I often notice
is that people have questions and comments about other
riders when in fact they just have a different approach to the
sport. For some 'to finish is to win', while others have a more
competitive edge. Through communication the endurance
sport will evolve and the horses will benefit from better rules,
training and nutrition.
I'd like to thank all those involved in the race for their friendship,
hospitality and kindness.
I expect that endurance in Turkey will see some rapid growth
and development because horses as well as riders have all
that is needed to be very successful in the sport.
With love...
























