








ürkiye’de atçılık nereye gidiyor
farkında mısınız? Yıllardır hemen
her şey aynı biçimde yapılıyordu;

yarışlar, yarışlar, yarışlar... Ama sadece
üç yıl önce bir şey değişti Türkiye’de;  At
ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse
Show yapıldı.  Bu arada atçılığın temel
kurumları olan TBF ve TJK’da da
yönetimler değişti. Dünya konjonktürü de
denk düşünce, atçılık rüzgarı Türkiye’de
ve Türkiye üzerinden doğuya doğru esmeye başladı. Sportif
başarılar da ard arda geldi. Engel atlama dalında uluslararası
yarışmalarda dereceler yapıldı, düz koşularda oldukça iyi
dereceler elde edildi. EQUIST’in yanı sıra Truva’nın da yarattığı
etkiyle yayınlar arttı, niteliği değişti, gelişkin ve hoş örnekler
sunulmaya başlandı. Ne mutlu bize...
Her kurum, her faaliyet, ileriye atılan her adım, Türk atçılığına
ivme kazandıracaktır elbette. Fakat burada farkındalık yaratmak
ve böyle bir sektörün var olduğunu; ilgilisi, meraklısı, yatırımcısı,
sporcusuyla binlerce insanın bu alanda çalıştığını, ciddi boyutlarda
yatırım, üretim, iç ve dış ticaretinin yapıldığını, yanı sıra doğa ve
hayvan sevgisiyle yoğrulduğunu gözler önüne sermekte EQUIST
büyük bir katkı sağladı. Sadece üç yıllık bir sürede Türkiye atçılık
camiası, EQUIST gibi dünya standartlarında olup ülkemizin atçılık
ölçeklerini de gerçek boyutlarıyla yansıtan bir fuarın sahibi oldu.
EQUIST ilk kez Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker
tarafından açıldı. Yanında YKK Başkan Yardımcısı Erdal Celal
Sumaytaoğlu da açılış ve protokol turuna katılarak tüm
katılımcılarla teker teker ilgilendiler. Hep birlikte EQUIST Atlı
Şov izledik. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da fuarı ziyaret
ederek katılımcılarla, ziyaretçilerle temas kurdu. TJK Genel
Sekreteri Osman Hattat, TBF Genel Sekreteri Levent Özgüney,
Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkan Vekili Ziya
Gökalp Ceylan da açılış konuşması yapan isimlerdi.
Konuşmasında; ‘Soylu ve güzel atlar yetiştirerek bunu dünya
pazarına sunabilmek için düzenlemeler yapıyoruz. Destekler,
teşvikler ve buna ait mekanizmalar kurduk’ diyerek atçılara
umut veren Sayın Mehdi Eker başta olmak üzere EQUIST’e
katılan tüm protokole teşekkür ediyorum.  Fuarın
gerçekleşmesinde büyük katkılar sağlayan kurumlara teşekkür
ederken şovların sponsorluğunu üstlenen Taha Kargo Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Taha’yı da unutmamak gerekiyor.
At ve Binicilik Fuarı EQUIST, Türk medyasından da hak ettiği
desteği gördü. Üç yıldır süren bu destekle EQUIST, sadece
ülkemizde değil, bölge ülkeleri ve AB’de de tanınırlığı ve saygınlığı
artan bir etkinlik durumuna geldi. Katılımcılarına kazandıran,
ziyaretçilerine fayda sağlayan EQUIST, Türkiye’nin ve bölgenin
atçılığına hareket getirmeye devam edecek. Kısa sürede 12 bin
ziyaretçiye ulaşan ilgilisiyle EQUIST, atçılık dünyasında yerini aldı.

edication to Horses: Turkmenistan
Although there are many industrial
famous brands in world equestrian

community, there are also countries that
contribute with their equestrian events and
culture. TRUVA has experienced an event where
great steps were taken. The first equestrian
exhibition in Turkmenistan has been organized
in the name of dedication to horses. The only

country where a national holiday is dedicated to horses is
Turkmenistan. In this country where horses are dignified
and respected, world equestrian community met for Akhal
Teke horses. Akhalteke horses originated from
Turkmenistan and are famous around the world, have
been shown in their own land. We were happy to cover
national holiday dedicated to horses and its surroundings.

Those who dedicate to horses are also dedicated to horses.
Turkmenistan President Gurbanguli Berdimuhammedov
crowned his and his ancestor’s horse passion with a national
haliday. I would like to say ‘Happy Turkmen Bedouin Holiday’.

Olympics are on the Target: Azerbaijan
Azerbaijan is on the move in terms of equestrianism. As I
had the chance to compare Asgabat with Baku, there is a
loud delevopment in equestrianism. Although there is a
large amount of infrastructure development, the
competitions on FEI 4* level are taking place. Olympics are
a reachable target for Azerbaijan sports equestrianism.
Flat racing investment has started as well.

The Azerbaijani equestrianism’s prestigious names
Mahmud Nadiroğlu, Behman Mustafayev are currently
breeding and looking after horses. As Nadiroğlu is an owner
of a 50 horse stables in Germany, Mustafayev is investing
in U.S.A. for flat race horses. Behruz Nabiyev, the Secretary
Generel of ARAF, Azerbaijan Equestrian Federation that
encompasses all disciplines and flat racing, underlines the
developments of equestrianism in the country.

The people of both Turkish speaking countries from same
routes are taking a big step in horse and equestrian
development. Once Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan,
Kazakhstan and Iran are put together, we need to notice
the large geography that is blinking an eye to the world in
terms of equestrianism.
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luslararası Ali Rıza Bey Koşusu’nu (Açık – G2 / ULS-W)
Hamdan Al Maktoum'un SIVIT AL MAURY isimli safkanı,
Fransız jokeyi François Xavier Bertras kazandı.

29 Haziran 2014 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndaki
yarış festivalinin önemli halkalarından biri olan ve 1400 metre çim
pistte gerçekleştirilen Uluslararası Ali Rıza Bey Koşusu’nu (Açık
– G2 / ULS-W) Hamdan Al Maktoum'un SIVIT AL MAURY  isimli
safkanı ile Fransız jokeyi François Xavier Bertras kazandı. Bertras’ın
bitiriş derecesi 1.31.58. Kazanan atın sahibi adına antrenör François
Rohaut'a kupasını, Tümgeneral Ali Özkara  verdi.
Törende ayrıca Kurmay Albay İzzet Çıral, kazanan atın antrenörü
François Rohaut'a, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet
Alter'de jokeyi François Xavier Bertras'e şiltlerini verdiler.
Kupa törenine, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı
Serdal Adalı ile Türkiye Jokey Kulübü Muhasip Üyesi Dr. Ender
Aydıner de katıldı.

ULUSLARARASI ALİ RIZA BEY
KOŞUSU'NU SIVIT AL MAURY KAZANDI

U

IVIT AL MAURY owned by Hamdan Al Maktoum won the
International Ali Rıza Bey Race (Open – G2 / ULS-W) with
French rider François Xavier Bertras.

Being on the most important part of the race festival held at İstanbul
Veliefendi Hippodrome on Sunday, June 29, 2014, and organized
on a grass track of 1400 meters, International Ali Rıza Bey Race
was won by thoroughbred SIVIT AL MAURY owned by Hamdan Al
Maktoum with French rider François Xaiver Bertras. The winning
time of Bertras was 1.31.58.
Trainer François Rohaut received the cup on behalf of the owner
of the winning horse from Major General Ali Özkara. Moreover,
trainer François Rohaut received a plate from Staff Colonel İzzet
Çıral and rider François Xavier Bertras from Staff Colonel Mehmet
Alter at the ceremony.
Serdar Adalı, the Chairman of Board of Turkish Jockey Club (TJK),
and Dr. Ender Aydıner, one of the Founding Members of TJK, also
attended the cup ceremony.

SIVIT AL MAURY - THE WINNER OF
INTERNATIONAL ALİ RIZA BEY RACE

S



9 Haziran 2014 Pazar günü İstanbul Veliefendi
Hipodromu’nda düzenlenen Bayan Binici Dostluk
Kupası Koşusu’nu Tevfik Çelikoğlu'nun OCEAN

SOUND isimli safkanı, Fransız bayan binici Barbara Guenet
ile kazandı. 1600 metre çim pistte gerçekleştirilen ve
birincilik ikramiyesi 20 bin 500 TL olan koşuda Nermin
Özgüroğlu ile start alan MARUF BEY ikinci olurken, Duygu
Fatura ile start alan SİHİRLİ üçüncü, Gülçin Aksu ile start
alan SOYBAŞ da dördüncü oldu. Koşu sonrası kazanan
atın binicisi Barbara Guenet'e ödülünü, Amatör Biniciler
Derneği Başkanı ve TJK Asli Üyesi Selman Taşbek
verdi.

GÜNCEL | NEWS
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Bayan Binici Dostluk
Koşusu'nu OCEAN SOUND
kazandı

CEAN SOUND owned by Tevfik Çelikoğlu
with her female French rider Barbara
Guenet won the Female Riders

OCEAN SOUND Wins
Female Riders Friendship
Race

2
Friendship Cup Race held in İstanbul Veliefendi Hippodrome
on Sunday, June 29, 2014. In the race run on a grass track of
1600 meters and offering a winning award of TL 20 thousand
and 500, MARUF BEY came the second with rider Nermin
Özgüroğlu, SİHİRLİ the third with rider Duygu Fatura and
SOYBAŞ the fourth with rider Gülçin Aksu. Barbara Guenet,
the rider of the winning horse, received her award from Selman
Taşbek, the Chairman of Amateur Riders Association and one
of the Founding Members of TJK.

O



outh National Team comprised of Ahmet Berk
Başeğmez, Aleyna İrten, Emir Koçak and Kumru
Say, managed by Kerem Alkan and trained by

Mert Alıcıoğlu won the second place at the race organized
as part of the Nations Cup in Arezzo, Italy on June 25 to
29, 2014. The winner of the race was the French team
while the Greek team became the third.
Emir Koçak with the horse FLORENTINE 62, Kumru Say
with the horse LUCIANO E VN ELLERbACHTAL, Ahmet

talya’nın Arezzo şehrinde 25-29 Haziran 2014 tarihleri
arasında yapılan Milletler Kupası’nda ekip şefliğini Kerem
Alkan’ın, antrenörlüğünü Mert Alıcıoğlu’nun yaptığı; Ahmet

Berk Başeğmez, Aleyna İrten, Emir Koçak ve Kumru Say’dan
oluşan Yıldız Milli Takımı yarışmayı ikinci tamamladı, Fransız
takımı birinci olurken Yunan takımı üçüncü oldu. FLORENTINE
62 isimli atı ile Emir Koçak, LUCIANOE VN ELLERBACHTAL
isimli atı ile Kumru Say, ZARA isimli atı ile Ahmet Berk
Başeğmez ve ROSE isimli atı ile Aleyna İrten 1.25 metre
yüksekliğindeki yarışta başarılı bir temsil sergilediler.  27
Haziran 2014 tarihinde yapılan 1.40 metre yüksekliğindeki

Yıldız Milli Takımı
Arezzo’da İkinci Oldu

Youth National Team Becomes the Second in Arezzo
Berk Başeğmez with the horse ZARA and Aleyna İrten
with the horse ROSE displayed a successful performance
at the race with a height of 1.25 meters.
Besides, Nur Tuana Baktıroğlu with the horse
GENZOROVA became the ninth at the race with a height
of 1.40 meters organized on June 27, 2014 while Aslı
Güleç Gençler with the horse CAROLUS won the second
place at the race with a height of 1.30 meters held on
June 27, 2014.

GÜNCEL | NEWS

Temmuz 2014 Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda
gerçekleştirilen Fevzi Çakmak Koşusu’nu (Açık - G2) Francesco
Sponza’nın sahibi olduğu RUBICON (Akındayım – Gloriana / Marlin)

jokeyi Halis Karataş ile kazandı. Çim pistte 1900 metre mesafe üzerinden
gerçekleştirilen koşuya 11 safkan İngiliz atı katıldı. Birincilik ikramiyesi
170 bin TL olan koşuda ikinciliği KOPENHAG (Scream To Scream-Elmas
Bike/Always A Classic) ve YOLCU BEY (Shining Wolf-Saykaly/Manila)
atbaşı olarak paylaşırken, KEMALHAN (Marlin-Run Hard/Cossack Guard)
dördüncü oldu. Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın
sahibine vekaleten Ethem Filizdayılar’a kupayı Çakmak ailesinden
Dr. Fatma Nur Çakmak verdi.

ider Halis Karataş won the first place with RUBICON owned by
Francesco Sponza in Fevzi Çakmak Race (Open – G2) organized
at 75. Yıl Ankara Hippodrome on Saturday, July 5, 2014. 11

thoroughbreds competed in the race run on a grass track of 1900 meters
for an award of TL 170 thousand. KOPENHAG and YOLCU BEY shared
the second place while KEMALHAN became the fourth. Dr. Fatma Nur
Çakmak, one of the members of Çakmak family, gave the cup to Ethem
Filizdayılar on behalf of the owner of the winning horse at the ceremony
held after the race.

Fevzi Çakmak Koşusu’nu RUBICON kazandı

RUBICON Wins Fevzi Çakmak Race

İ
Milletler Kupasında GENZOROVA isimli atıyla Nur Tuana
Baktıroğlu Gençler kategorisinde ferdi olarak dokuzuncu
olurken, 28 Haziran 2014 tarihinde yapılan 1.30 metre
yüksekliğindeki iki bölümlü yarışta CAROLUS isimli atı ile
Aslı Güleç Gençler kategorisinde ferdi olarak ikinci oldu.
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inicilikte engel atlama dalında dünyanın en prestijli
takım yarışması olan FEI Milletler Kupası, bu yıl yine
dünyanın en başarılı binici ve at kombinasyonlarını

bir araya getirdi. Dünyanın farklı bölgelerinde koşulan
Furusiyya FEI Milletler Kupası yarışmalarının sonunda kalifiye
olan ülkeler; Ekim 2014’de Barcelona’da düzenlenecek olan
büyük finale katılma hakkı elde edecekler.
6 Haziran Cuma günü Sopot’ta start alan 1.60 yüksekliğinde
ve iki tur üzerinden koşulan Furusiyya FEI Milletler
Kupasında Türk Milli Takımı; Almanya, Belçika,
İtalya, İsveç, Norveç, Polonya, Finlandiya,
Danimarka ve Macaristan gibi Avrupa’nın başarılı
ekipleri ile yarıştı. Toplam 10 ülkenin katıldığı
müsabakada, Türkiye ilk turu toplamda sekiz puan
ile Norveç ile birlikte ikinci sırada tamamlarken,
ev sahibi ülke Polonya’nın 4 ceza puanı gerisinde
yer aldı. İkinci Turda Polonya ile başa baş bir
mücadele sergileyen Milliler’den  Çağrı Başel
CHACCOM ile, Derin Demirsoy HARRY K, Hüsnü Dinç
CHIARA ve Ömer Karaevli DADJAK TER PUTENNEN
isimli atları ile mücadeleyi kazanarak altın
madalyanın sahibi oldular. Türk
Milli Takımı elde
ettiği bu başarı ile
en yüksek puanını
almış oldu ve
binicilik tarihinde takım olarak bir ilke
imza attı.  Sporcuların gösterdikleri
bu performans sonucunda
Türkiye, iki tur toplamını 12
ceza puanı ile birinci sırada
tamamlarken,  Polonya
toplamda 17 ceza puanı
ile ikinci, Norveç ise
toplam 20 ceza
puanı ile üçüncü
sırada yer aldı.

eing the most prestigious team competition in the
field of show jumping, the FEI Nations Cup brought
together once more the most successful rider and

horse combinations. Nations who are deemed to be qualified
at the end of Furusiyya FEI Nations Cup races organized in
different regions of the world will be entitled to race in the
grand finale to be held in Barcelona on October 2014.

The Turkish National Team competed against
the most successful teams of Europe such as
Germany, Belgium, Italy, Sweden, Norway,
Poland, Finland, Denmark and Hungary at
Fursiyya FEI Nations Cup organized on Friday,
June 6, in two stages in Sopot at a height of
1.60 meters. Turkey and Norway came the
second in the first tour of the race attended
by 10 countries in total with eight points,
coming after the home country Poland with
4 more penalty points. Competing fiercely

against Poland at the second tour, Çağrı Başel with
Chaccom, Derin Demirsoy with Harry K, Hüsnü Dinç

with Chiara and Ömer Karaevli with Dadjak Ter
Putennen won gold

medals. Turkish
National Team has
scored the highest
point in its history

with this race and broke a record
as a team in Turkish riding history.

Thanks to the performance of the
riders, Turkey became the first at the

end of two tours with 12 penalty points
while Poland came the second with 17

penalty points and
Norway with

20 penalty
points.

Turkish National Riding Team
Achieved Great Success at Sopot

Binicilikte Türk Milli Takımı’ndan
Sopot’ta Büyük Başarı

B
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88. Gazi Koşusu’nu
BLAZE TO WIN Kazandı

Gazi Koşusu’nu, Levent N. Gelgin’in sahibi olduğu
BLAZE TO WIN isimli safkan ile jokey Halis Karataş
 2.35.04’lük derece yaparak kazandı. Her yıl yapılan

ve Atatürk adına koşulan yarışa, 3 yaşlı safkanlar hayatlarında
yalnızca bir kez katılabiliyor. Bu yıl 88. kez düzenlenen ve çim
pistte yapılan 2400 metrelik koşuda SUZİ GOLD  ikinci,
ENYALIOS üçüncü, WARRIOR PRINCESS de dördüncü olarak
tabeladaki yerlerini aldılar. Birincilik ikramiyesi 1 milyon 350
bin TL, olarak belirlenen Gazi Koşusu'nu kazanan BLAZE TO
WIN sahibine, birincilik ikramiyesinin yanı sıra yetiştiricilik
primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 534 bin
500 TL kazandırdı. Koşuyu kazanan atın sahibine vekaleten,
ilk kez Gazi Koşusu kazanma onurunu yaşayan Türkiye
Jokey Kulübü Asli Üyesi Yıldırım Gelgin’e kupası
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından verildi.
Yarışın galibi Halis Karataş bu birincilikle, 1996 yılında Bold
Pilot, 2005 yılında Popular Demand, 2006 yılında Hızel Beyi,
2011 yılında Anatoly, 2012 yılında Matador Yaşar’ın  ardından
altıncı kez bu gururu yaşamış oldu.

he race is open to 3-year-old thoroughbred English
foals but each horse can attend this race once in its
lifetime. This year's race is won by BLAZE TO WIN

owned by Levent N. Gelgin with jockey Halis Karataş with
winning time of 2.35.04.
SUZI GOLD came the second while ENTALIOS the third and
WARRIOR PRINCESS the fifth in the 2400-meter-race on a
grass track. In addition to the winning bonus of TL 1,350,000,
BLAZE TO WIN won for its owner a total of TL 2,534,500
including breeding premium and registration fee.
Acting as the proxy of the horse winning the race, Yıldırım
Gelgin, one of the Founding Members of Turkish Jockey Club,
received the winner's cup from President Abdullah Gül.
Winning Jockey Halis Karataş was honored for winning the
race for the 6th time this year (1996 - Bold Pilot, 2005 - Popular
Demand, 2006 - Hızel Beyi, 2011 - Anatoly, 2012 - Matador
Yaşar).
Horse race fans, leading names of horse sector, major names
from business and art world, politicians and high state officials

88. Gazi Koşusu’nu
BLAZE TO WIN Kazandı
Ulu Önder Atatürk’ün adına düzenlenen Türk Yarışçılığı’nın derbisi Gazi Koşusu
29 Haziran 2014 Pazar günü İstanbul Velifendi Hipodromu’nda koşuldu.
Ulu Önder Atatürk’ün adına düzenlenen Türk Yarışçılığı’nın derbisi Gazi Koşusu
29 Haziran 2014 Pazar günü İstanbul Velifendi Hipodromu’nda koşuldu.
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Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı
ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen
yarışa, atçılık camiasının yanı sıra, iş ve sanat dünyasından
önemli isimler, politikacılar ve devlet erkanı da katıldı. T.C.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Ak
Parti İstanbul Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı, YKK Başkanı Vedat
Mirmahmutoğulları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanı ve Yüksek Komiserler Kurulu
Başkan Yardımcısı Erdal Celal Sumaytaoğlu, Bakırköy
Kaymakamı Adem Öztürk, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu
Üyesi Dr. Nihat Pakdil, Yüksek Komiserler Kurulu Genel
Koordinatörü Süleyman Polat, Gazi Koşusu heyecanı için
hipodromda bulunan diğer önemli isimler oldu.

shared the excitement of this organization hosted by Serdar
Adalı, the Chairman of Board of Turkish Jockey Club, and
Board Members. Mehmet Mehdi Eker, the Minister of Food,
Agriculture and Livestock; İbrahim Yiğit, Ak Party İstanbul MP
and the Chairman of Agriculture, Forestry and Rural Works
Commission; Republican People's Party Kocaeli MP Hurşit
Güneş; Nationalist Movement Party Kocaeli MP Lütfü Türkkan;
İstanbul Governor Hüseyin Avni Mutlu; Selami Altınok, the
Chief of Police in İstanbul; Vedat Mirmahmutoğulları, the
Undersecretary of Ministry of Agriculture and Rural Affairs
and the Chairman of Higher Board of Commissioners; Erdal
Celal Sumaytaoğlu, the Guidance and Audit Executive of
Ministry of Food, Agriculture and Livestock and Member of
Higher Board of Commissioners; Bakırköy Governor Adem
Öztürk; Dr. Nihat Pakdil, Deputy Undersecretary of Ministry of
Food, Agriculture and Livestock and Member of Higher Board
of Commissioners; Süleyman Polat, the General Coordinator
of Higher Board of Commissioners were also present in the
hippodrome for the excitement of Gazi Race.

BLAZE TO WIN WINS 88th GAZİ RACE
Gazi Race, considered as the derby of Turkish Horse Races, organized in the

memory of Great Leader Atatürk was held in İstanbul Veliefendi Hippodrome on
Sunday, June 29, 2014.
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Çankaya Köşkü’nün
SÜVARİLERİ
Kara Harp Okulu Atlı Birliği’ne bağlı süvariler,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatıyla Çankaya
Köşkü’ndeki resmi karşılama törenlerinde yer almaya
başladı. Atlı tören kıtasının ilk görev olarak Letonya
Cumhurbaşkanı Andris Berzins’i karşıladı.
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CAVALRY
of Çankaya Palace

Cavalry of Turkish Military Academy
Mounted Troops started to attend official
welcoming ceremonies upon the orders
of President Abdullah Gül. Cavalry escort
of honor welcomed Latvian President
Andris Berzins as their first duty.

SÜVARİ | CAVALRY



umhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı, Gül’ün
talimatı üzerine başlattığı atlı karşılama çalışmalarını
tamamlayarak hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danimarka’ya gerçekleştirdiği
devlet ziyaretinden dönerken yaptığı açıklamada Türk tarihinde
de atlı karşılamaların olduğunu söyleyerek, Genelkurmay
tarafından çalışmalara başlandığını ifade etmişti.
Letonya Cumhurbaşkanı Berzins için yapılan karşılamada,
süvariler konuk devlet başkanını taşıyan araca Cumhurbaşkanlığı
Yerleşkesi'ne girişinden itibaren tören alanına kadar eşlik etti.
Törende, 41 at yer aldı.
Atlar, Türk bayrağı ve konuk ülkenin bayrağının yanı sıra
Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda yer verilen tarihteki bağımsız 16
Türk devletinin bayraklarını da taşıdı.
Törende Kara Harp Okulu Atlı Birliği personeli Cumhurbaşkanlığı
Muhafız Alayı’nın turkuaz renkli üniformasını giydi.

n his return from Denmark, President Abdullah Gül stated
that there were welcoming ceremonies organized with
cavalries also in the Turkish history and told that the Turkish

General Staff initiated the necessary action to start cavalry
ceremonies. Presidential Guard Regiment Command completed
the necessary actions for cavalty welcoming ceremonies initiated
upon the orders of Gül.
Cavalries accompanied the vehicle carrying Latvia President
Berzins starting from his entry into Presidential Palace till the
ceremony place. 41 horses attended the welcoming ceremony.
Horses carried a Turkish flag, a Latvian flag, and the flags of 16
independent old Turkish states included in Presidential Flag.
Turkish Military Academy Mounted Troops personnel wore
turquoise uniforms of Presidential Guard Regiment in the
ceremony.
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Süvari Takımı'nın Tarihi

Meclis Muhafız Taburu bünyesinde
18 Temmuz 1920'de tarihinde
kurulan, aynı yıl "süvari takımı" olarak
adlandırılan atlı tören kıtası, 1961
yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız
Alayı Süvari Grubu olarak
oluşturuldu. Süvari Grubu, 1969
yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız
Alayı Atlı Merasim Bölüğü, 1978'de
Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim
Birliği daha sonra da
Cumhurbaşkanlığı Süvari Birlik
Komutanlığı adını aldı.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı
kadrosundan 1984 yılında çıkarılan
komutanlık, "Kara Kuvvetleri Atlı
Spor Eğitim Merkez Komutanlığı" adı
ile Kara Harp Okul Komutanlığı'na
bağlandı.
Bugünkü yapısına 1996 yılında
kavuşan komutanlık, kuruluşundaki
süvari ve koşulu top takımları ile
"Süvari birliği" özelliğini muhafaza
ediyor.

History of Cavalry Force

The cavalry escort of honor was formed
under the Parliament Guard Battalion
on July 18, 1920 but named "cavalry
force" in the same year. It was turned
into Presidential Guard Regiment
Cavalry Group in 1961. Its name was
changed as Presidential Guard
Regiment Cavalry Troop of Honour in
1969, Presidential Unit of Honour in
1978 and then Presidential Cavalry Unit
Command.
The force was excluded from
Presidential Guard Regiment in 1984
and affiliated to Turkish Military
Academy Command under the name
of "Turkish Military Central Riding
Training Command".
Achieved its current structure in 1996,
the command still continues to be a
"Cavalry Unit" with its cavalry and horse
artillery forces.
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Cumhurbaflkan›

Abdullah Gül

Türkmenistan

At Bayram›’nda

Her yıl nisan ayının son pazar günü
Türkmenistan’da kutlanan At Bayramı,
bu yıl üst düzey katılımla gerçekleştirildi.



This year Turkmenistan hosted important guests at the Horse
Festival organized every year on the last Sunday of April.

President Abdullah Gül Attended
Horse Festival in Turkmenistan
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President Abdullah Gül Attended
Horse Festival in Turkmenistan
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ürkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli
Berdimuhamedov’un organizasyonluğunda
gerçekleşen törenlere, Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam
Minnihanov onur konuğu olarak katıldı.
Atlara büyük önem verilen ve Dünya’da At Bakanlığı
bulunan tek ülke konumundaki Türkmenistan’da, her
sene gerçekleştirilen bayramın 2014 yılı törenleri,
Uluslararası Atçılık Spor Kompleksi’nde yapıldı.

FESTİVAL | FESTIVAL
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resident Abdullah Gül and Tatarstan President
Rustam Minnikhanov attended as guests of
honor to the ceremonies organized by

Turkmenistan President Gurbanguly
Berdimuhamedow.
2014 festival ceremonies in Turkmenistan attaching
great importance to horse and having the only Ministry
of Horse in the world were organized at International
Horse Sports Complex.

P
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Türkmenistan, Türkiye ve Tataristan folklor
ekiplerinin gösterisi ile başlayan ve 3 ülkenin devlet
başkanlarını bir araya getiren törende, Türkiye için
yapılan halk oyunları gösterisinde ünlü şarkıcı Zara
sahne aldı.
Daha sonra Hipodromda Türkmen atçılar
tarafından yapılan gösteriler izleyicilerin nefeslerini
kesti ve büyük beğeni kazandı.
Törenler sırasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı adına
da özel bir koşu düzenlendi.
7 ayaktan oluşan koşu programında ilk defa yer
alan Arap atlarının koşusu da ilgiyle izlendi.
Düzenlenen koşulardan birini de Türk jokeyi Onur
Atmaca’nın bindiği 'Anadolu Rüzgarı' isimli at
kazandı.
Koşuların ardından düzenlenen ve
cumhurbaşkanlarının da izlediği ödül törenine Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile
Türkmenistan'ın çeşitli bakanları katıldılar.
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Having brought together 3 presidents, the ceremonies
started with the folklore dances of Turkmenistan,
Turkey and Tatarstan and famous singer Zara sang
her songs during the folklore dance from Turkey.
Then, Turkmen horse riders took the stage in
hippodrome and took the audience's breath away
and received great appreciation.
A special race was organized in the name of Turkish
Presidency during the ceremonies.
The audience showed great interest to the Arabian
horse race organized for the first time as a part of
the race program comprised of 7 races in total.
'Anadolu Rüzgarı' ridden by Turkish jockey Onur
Atmaca took the win of one of the races.
Minister of Food, Agriculture and Livestock Mehdi
Eker and various Turkmen ministers attended the
award ceremony organized after the races and
watched by the presidents.
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İŞ DÜNYASI DA TIPKI
ENGELLİ BİR AT SAHASI GİBİ

BUSINESS WORLD IS LIKE A
SHOW JUMPING COURSE

©Jacques Toffi - Deutsche Biofonds A
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Yaver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaver Demir:

Yaver Holding Board Chairman Yaver Demir:



ocukluğundaki Arap atından
bahseden Yaver Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Yaver Demir, "Hiç unutamıyorum;
enteresan bir varlıktı, oldukça
heyecanlıydı ve içi içine sığmazdı.
Hem sever hem de biraz ürkerdim
her an bir sürpriz yapabilir diye
düşünürdüm. Öyle ki buna rağmen
at binmeyi öğrenmek istemiş ve
öğrenmiştim de ama ileri ki yıllarda
Almanya, şehir yaşamı derken tabii
biniciliği devam ettiremedim. At
yeryüzünün en soylu varlıklarından
biridir ve insana en yakın arkadaştır.
Ata binmek de temelinde doğa ve
hayvan sevgisi barındıran bir
spordur.” diyor ve şöyle devam
ediyor; “At ve biniciliğin Anadolu
topraklarında binlerce yıllık bir tarihi
var. Türklerin hayatında da çok
önemli bir yeri olan bu birlikteliğin
asırlardır sürdüğünü görüyoruz.
Binicilik sporu yıllar içinde
gözlenmiştir ki ruh ve beden
gelişimine katkı sağlayan
sporlardan biri haline dönüşmüştür.

elling us about the Arab
horse of his childhood,
Demir says that "I cannot

never forget it. It was a very
interesting animal, full of
excitement and showing it all the
time.
I both loved it but felt a bit
nervous, too, because of any
possible surprise.
This love gave birth to a desire
for learning to ride a horse. I
achieved this desire but later
could not continue in future years
since I went to Germany or lived
an urban life.
The horse is one of the noblest
animals of the world and the
closest friend of the human.
Horse riding is a sport with love
for nature and animals." and
continues as follows: "Horse and
equestrian has a history dating
back to thousand years in the
Anatolia territory. This has played
a major role in the life of Turkish
people and continues for

RÖPORTAJ | INTERVIEW

Ünlü engel atlama binicisi Michaels Meredith Beerbaum'a "Deutsche Biofonds" olarak
destek veren Yaver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaver Demir; çocukluğunda doğa
ile iç içe olma şansını yakalamış bir işadamı. Dedesinin sahip olduğu çakır gözlü Arap
atı bugün bile geçmişin anıları içinde dörtnala coşkuyla koşmaya devam ediyor. Truva
At ve Binicilik Dergisi için yaptığımız söyleşide çocukluğundaki Arap atını bize anlatırken
bile adeta gözlerinin içi gülüyor.

Giving support to Michaels Meredith Beerbaum, world-renowned jumper with a career
full of successes as "Deutsche Biofonds, Yaver Holding Board Chairman Yaver Demir is

a businessman who had the chance of being close to the nature as a child. Cows, sheep,
hens, birds... but mostly his grandfather's Arab horse with blue eyes. Even today this

horse still continues to gallop in his memories. His eyes shine with joy when he tells us
about the Arab horse of his childhood for the interview we made for Truva Horse and

Equestrian Magazine.

AG
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Sosyal ve kültürel kalkınmaya da katkısı oldukça büyüktür.
Zengin sporu algısı vardır ama çalışma azminin, disiplin ve
sevginin sporudur.”
“Düşünüldüğünde, iş dünyası da tıpkı engelli bir at sahası gibidir”
diyen Demir;  “Unutulmamalı ki büyük ideallerin büyük engelleri
olur. İnsanlar aştığı engeller oranında değer kazanır” diyor.
Sponsorluk çalışmaları hakkında da konuşan Demir, şu ifadeleri
kullandı: “Biz de şirket vizyonumuza uygun 'high potanciel'
işlere imza attığımızdan, yıllarını binicilik sporuna veren, kariyeri
büyük başarılarla dolu, engelleri aşmayı her daim sürdüren
ünlü atlama binicisi Michaels Meredith Beerbaum'a ‘Deutsche
Biofonds’ olarak destek veriyoruz. Hedef yükselten, başarı
odaklı çalışmalar her daim ilgi sahamızda yer alıyor.

RÖPORTAJ | INTERVIEW

hundreds of years.
Equestrianism contributes both to the spirit and body
development according to the observations made
throughout the years.
It makes a major contribution the social and cultural
development.
It is known as a sport for the rich, but in fact, it is the
sport of determination to work, discipline and love."
Noting that "The business world is like a show jumping
course if you spare some thought about it", Yaver
Holding Board Chairman Yaver Demir further states
that "Big ambitions face major obstacles.
People gain value as they overcome obstacles."
Commenting also on sponsorship activities, Demir
makes the following comments:
"Since our company achieves ""high potential" works
that are in parallel with the company vision, we support
well-known jumper Michaels Meredith Beerbaum
who has worked in the equestrian sector for years
and has a career full of achievements.
We are always interested in works that raise the
targets and focus on success.
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Truva At ve Binicilik Dergisi’ne konuşan engel atlama
binicisi Alman Michaels Meredith Beerbaum’un
açıklamaları bu spora gönül veren tüm kesimlerin ilgisini
çekecek.
Michaels Meredith Beerbaum, eşi ile çok uyumlu ve mutlu
bir çift olarak yaklaşık 20 senedir ata biniyor, eğitiyor ve
at satışıyla ilgileniyor. 44 yaşındaki ünlü sporcu aynı
zamanda dünya güzeli bir kız çocuğunun annesi.
Almanya’nın Thedinghausen ilçesinde bir çiftlikte yaşayan
aile, çiftliklerini ve yaşadıkları yeri çok huzur verici, harika
bir yer olarak tanımlıyor.
Şampiyon bir bayan sporcu olarak yaptığı işten gurur
duyduğunu belirten Michaels Meredith Beerbaum, atlama
sporunda yer alan diğer kadınlar için adeta yolu
düzleştirdiğini ve kapılar açtığını hissettiğini söylüyor.
Binicilik sporuna yeni başlayan kişilere tavsiyelerini de
sıralayan Michaels Meredith Beerbaum; “Yaşam
felsefemde uyguladığım ve önemli olduğuna inandığım
vazgeçmemek, asla pes etmemek gibi ilkeler çok
önemlidir!  Elbette ki birçok zor dönemden, hayal
kırıklıklarından, hatta kırık kemiklerden geçtiğim zamanlar
olmuştur. Fakat hayallerimi hiçbir zaman unutmadım.
Her zaman hayallerimin peşinden engel tanımadan
koştum.” diyor.
Geleceğe dönük planlarına da değinen ünlü sporcu; “Atlar
yaşamımın vazgeçilmez bir parçası. Şu anda çiftliğimdeki
boxda yetenekli genç atlarım olduğu için çok şanslı
olduğumu düşünüyorum. Onları eğitmek ve sporun en
üst noktasına getirmek istiyorum. Bir gün tekrar Aachen
Grand Prix turnuvasını kazanmayı ümit ediyorum ve bir
olimpiyat madalyası ile çok mutlu olurum.” diyerek
düşüncelerini belirtiyor.
Michaels Meredith Beerbaum’un dergimize yaptığı
açıklamaları şu sözlerle noktaladı: “Sporda yaşadığım tüm
güzel günler ve başarılar için minnettarım. Genç biniciler
içinde ilham kaynağı olmaya devam edebilme
ümidindeyim. Bunun için yaşamdaki engelleri tanımadan
yola devam ediyorum.”

Giving an interview to Truva Horse and Equestrian
Magazine, German Jumper Michaels Meredith Beerbaum
will attract the attention of all sports fans with her
statements.
Michaels Meredith Beerbaum has a happy marriage and
rides, trains and sells horses for around 20 years.
44-year-old female jumper is also the mother of a beautiful
girl.
Living in a beautiful farm in Thedinghausen, Germany, the
family describes their farm and place of residence as a
calm and perfect place.
Telling that she is proud of her works as a female champion,
Michaels Meredith Beerbaum feels that she paves the way
and open gates for other female jumpers.
Giving recommendations for new equestrian, Michaels
Meredith Beerbaum notes that "My philosophy of life is
comprised of principles such as never giving up and never
throwing in the towel, in which I believe wholeheartedly.
Of course, I dealt with many difficult periods,
disappointments and event broken bones.
But I have never forgotten my dreams!
I have always pursued my dreams regardless of obstacles."
Commenting also on her future plans, the famous jumper
shares her thoughts as follows: "The horse is an
indispensable part of my life.
I find myself very lucky since I have skillful young horses
in my farm.
I want to train and take them to the highest point in sports.
I hope to win once more Aachen Grand Priz and I will be
happy to have an Olympic medal."
Michaels Meredith Beerbaum's final words for our
magazine are as follows:
"I am grateful for all beautiful days and successes in my
sports life.
I hope to continue being a source of inspiration for young
equestrian.
I continue to my path without being hindered by the
obstacles in my life."

Alman Engel Atlama Binicisi
Michaels Meredith Beerbaum:

“Diğer Kadın Sporcular İçin
Yolu Düzleştirdiğimi ve
Kapılar Açtığımı Hissediyorum”

German Jumper Michaels
Meredith Beerbaum:

"I Feel that I Pave the Way
and Open Gates for Other
Female Jumpers"
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Dr. Hakan Çalışkan, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksekokulu’nun
arzu ettikleri noktaya ulaşabilmesi için sektörün
önemli temsilcileri olan TJK ve TBF ile ortaklaşa
çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Dr. Hakan Çalışkan:

ÜLKEMİZ ATÇILIĞININ ÖNÜNDEKİ 100 YILINA
KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Dr. Hakan Çalışkan:

ÜLKEMİZ ATÇILIĞININ ÖNÜNDEKİ 100 YILINA
KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Dr. Hakan Çalışkan, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksekokulu’nun
arzu ettikleri noktaya ulaşabilmesi için sektörün
önemli temsilcileri olan TJK ve TBF ile ortaklaşa
çalışmalar yapmayı hedefliyor.
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Dr. Hakan Çalışkan aims to cooperate
with TJK and TBF - major sector
representatives - to take Eskişehir
Osmangazi University Mahmudiye
Vocational High School to the desired level.

RÖPORTAJ | INTERVIEW

aying that "The sector employs around 150 thousand
people at 350 small to medium sized facilities. It is of
crucial importance that this sector structure should be

supported with qualified labor force", Eskişehir Osmangazi
University Mahmudiye VHS Director Dr. Hakan Çalışkan further
commented as follows: "All we want is to work with institutions
and organizations that will understand and support our
excitement. If we can succeed in doing this, we will contribute
greatly to Turkey's horse sector for minimum 100 years ahead."
What is the importance of Mahmudiye?
Mahmudiye Vocational High School is one of the most special
teaching institutions of Turkey. The strengths of our school are
its being founded in a historical horse center and that over 3000
thoroughbred horses are bred and taken care of in the district.
In addition to the practice facility of the school, Mating Station,
Stud farm and Training Track of Turkish Jockey Club, Arab
Horse Breeding Stud farm of General Directorate of Agriculture
Institutions and 22 private horse institutions play a major role
in the vocational training of our school. I can proudly say that
our physical conditions are excellent taking into consideration

ektör yaklaşık olarak 150 bin insanı 350 irili ufaklı tesiste
istihdam edildiğini söyleyen ve böyle bir sektörel yapının
nitelikli insan kaynağı ile desteklenmesinin hayati önem

taşıdığını söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mahmudiye MYO Müdürü Dr. Hakan Çalışkan, “Tek istediğimiz
taşımış olduğumuz heyecanımızı anlayacak ve buna eşlik
edecek kurum ve kuruluşlarla birlikte olmak. Bunu
başarabilirsek ülkemiz atçılığının önündeki en az 100 yılına
büyük katkı sağlamış olacağız.” dedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek
Yüksekokulu öğrencisi olmanın farklı bir yanı olması gerektiğini
ve mesleki öğrenimi buna göre planlamaya önem verdiklerini
belirten Dr. Hakan Çalışkan, Truva Dergisi’nin sorularını yanıtladı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek
Yüksekokulu’nun önemi nedir?
Ülkemiz atçılık sektörü hem düz koşu alanında hem binicilik
alanında ve atın kullanıldığı tüm diğer sahalarda, hem sosyal
hem de ekonomik bir hareketliliği yakalamak istiyor. At
üretiminde halen devlet desteğinin bulunmasına karşın atçılık
sektöründe yatırımcıların da çok büyük oranda işletmelerinin
faaliyetlerini görmekteyiz. Sektör, yaklaşık olarak 150 bin
insanı 350 irili ufaklı tesiste istihdam etmekte. Böyle bir sektörel
yapının nitelikli insan kaynağı ile desteklenmesi hayati önem
taşımaktadır. Mahmudiye Meslek Yüksekokulu Ülkemiz atçılık
sektöründe yatırım yapan işletme sahiplerinin en temel
ihtiyacını, nitelikli insan kaynağını yetiştirerek sektör için önemli
bir açığı kapatmaya çalışmaktadır.

Meslek okulu olarak temel sorunlarınız nelerdir?
Mahmudiye Meslek Yüksekokulu ülkemizin en özel mesleki
öğretim kurumlarından birisidir. Tarihi bir atçılık merkezinde
kurulmuş olması, ilçede 3 binin üzerinde safkan atın üretiliyor
ve bakılıyor olması okulumuz için büyük bir fırsattır. Okulun
sahip olduğu uygulama tesisinin yanı sıra Türkiye Jokey
Kulübünün var olan aşım istasyonu ve pansiyon harası ile
idman pisti, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Arap Atı Üretim
Harası ve 22 özel atçılık işletmesi okulumuzun mesleki
öğretiminde çok büyük rol oynamaktadır. Okulun kendine ait
yerleşkesi içinde uzman öğretim kadrosu, derslikler, bilgisayar
laboratuarı, konferans ve sinema salonu, kafeterya ve oyun
salonları ile öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşıladığımız
öğrenci yatakhaneleri gibi sahip olduğu imkanlar dikkate
alındığında fiziki şartlar olarak hiçbir sorununun olmadığının
büyük bir mutluluk içinde söyleyebilirim.
Sorun olarak ifade etmek yerine arzu ettiği hedeflere
ulaşabilmek için yaşadığımız bazı zorluklardan bahsetmek
daha yerinde olacak. Bizler bu okulu kurarken ve her geçen
gün donatıp daha iyi bir kaliteye ulaşması için çabalarken,
istiyoruz ki okul ülkemiz atçılık sektörünün okulu olsun.
Sektörün önemli temsilcileri olan Türkiye Jokey Kulübü ve
Türkiye Binicilik Federasyonu ile ortaklaşa çalışmalar yapalım
ve birlikte hareket edelim. Bu konuda yapılması gereken tüm
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çalışmalara kapımız sonuna kadar açık. Tek istediğimiz taşımış
olduğumuz heyecanımızı anlayacak ve buna eşlik edecek
kurum ve kuruluşlarla birlikte olmak. Bunu başarabilirsek
ülkemiz atçılığının önündeki en az 100 yılına büyük katkı sağlamış
olacağız. Sadece bu konuda zorlandığımı söyleyebilirim.

Mahmudiye Meslek Yüksekokulunda öğrenci olmak ne
gibi faydalar sağlıyor?
Okulumuzda öğrenci olmanın farklı  bir yanı olması gerektiğini
düşündük. Mesleki öğrenimi buna göre planlamaya önem
verdik. Öncelikle ülkemizde yer alan atçılık sektöründeki kurum
ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları  ziyaret ederek mesleki
konularda beklenen öncelikleri listeledik. Sektörün arzu ettiği
insan kaynağı özelliğini çıkartmaya çalıştık. Bu bizim başlangıç
noktamızı oluşturdu. Daha sonra bize katılan öğrencilerimizi
belirlenen önceliklere göre yetiştirmek için hazırlık yaptık.
Öğrencilerimizin motivasyonlarını yükseltmek ve onların
başarma isteklerini her zaman sıcak tutmak için hem mesleki
öz güvenlerini sağlamak hem de mesleki tecrübelerini artırmak
yolunu izledik. Mahmudiye’nin var olan imkanlarına
öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni olanaklar
katarak zamanlarını yararlı ve daha keyifli geçirmeleri için
elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bu anlamda
yüksekokulumuz öğrencileri, haftanın 7 günü 24 saatini atlarla
birlikte geçirebilmekte. Ülkemizin en eski atçılık merkezi olan
Mahmudiye’de yer alan at sahipleriyle ve onların tesislerinde
tecrübe kazanmakta.
Üstelerinde uçsuz bucaksız masmavi gökyüzü, altlarında
birbirinden güzel atlar ve Eskişehir Mahmudiye’nin çayırlarında
geçirdikleri zaman eminim ki öğrencilerimizin hayatlarının
her anında hatıralarını süsleyecektir.

Okulunuzdan mezun olan öğrenciler için sektördeki iş
olanakları nelerdir?
Okulumuz mezunları atçılık sektörünün her alanında
çalışabilmektedirler. Öğrencilerimiz mesleki öğrenimleri
sırasında düz koşu ve binicilik alanlarından hangisine ilgi
duyuyorlarsa o alana yönelmekte ve istihdam edilmektedirler.
Hatta binicilik tesislerinde çalışan ve burada lisanslı sporcu dahi
olan mezunlarımızdan bazılarının düz koşuda da at yetiştirmekte
ve hatta bu atlarla büyük başarılar kazanmaktadır. Bizler
mezunlarımızın başarılarıyla gurur duyuyor ve mutlu oluyoruz.

Mezunlarınızın sektörde iş bulma oranı nedir?
Mezunlarımız ile olan direkt iletişim olanaklarımız sayesinde
yeni mezunlarımız sektörde yer edinmiş okulumuzun eski
mezunlarının yanında işe başlayarak sektöre adımlarını
atmaktadırlar. Kurulduğu 2007 yılından günümüze 5 dönem
mezun veren okulumuzun istihdam oranı mezuniyet
kürsüsüne çıkan öğrencilerimiz için yüzde 100 dür. İlk bir yıl
içinde mezunların sektörde çalışma oranı ise yüzde 90’dır. Bu
durum her halde ülkemizde çok nadir mesleki öğrenim
kurumunda görülmektedir.

the expert teaching staff and classrooms, a computer room,
a conference room, a cinema, a cafe and game rooms, and
dormitories serving for the accommodation needs of the
students.

What are the benefits of studying at Mahmudiye Vocational
High School?
We think that being a student at our school should have unique
features.  We tried to plan the vocational training accordingly.
We first visited the managers and employees of the horse sector
institutes and institutions in our country and listed the
requirements expected from vocational training. We tried to
the figure out the labor force qualifications wanted by the sector.
We focused on increasing student motivation, keeping alive
their desire for success, ensuring vocational self-confidence
and increasing their vocational experience. Our students can
spend time with the horses 24/7 and gain experience from the
horse owners and their facilities in Mahmudiye, being the oldest
horse center of Turkey.

What are the job opportunities for the graduates of your
school?
School graduates can work in any field of the horse related
sectors. During their studies, students focus on either flat racing
or equestrian depending on what they like and find jobs in these
fields after the school. Some of our graduates work at equestrian

RÖPORTAJ | INTERVIEW
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Mahmudiye’nin atçılık dünyası için tarihsel anlamdaki
önemi nedir?
Eskişehir Mahmudiye 1815’den günümüze devlet denetiminde
at üretiminin yapıldığı Osmanlı’dan günümüze ulaşan ilk
haradır. II. Mahmud’un adını taşıyan ilçe günümüze kadar
safkan Arap atı yetiştirmiş ve günümüzde buna ek olarak
safkan İngiliz taylarını da üretmektedir. Ülkemiz atçılığında
önemi olan Malatya Sultansuyu ve Bursa Karacabey’den önce
kurulan Eskişehir’e 50 km mesafede, Ankara, İstanbul, Konya
yolu üzerinde yer alan Eskişehir Mahmudiye ilçesi, sahip
olduğu TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)’e ait Hara,
TJK (Türkiye Jokey Kulübü)’ya ait  Arap atı aşım istasyonu,
pansiyon harası ve idman pisti, Atçılık konusunda özelleşmiş
mesleki öğretim veren meslek yüksekokulu, 23 özel at
pansiyonu ile ülkemizin atçılık merkezidir.

Mahmudiye ilçesinin okulunuza kattığı faydalar nelerdir?
Meslek yüksekokulumuz kuruluş amacına son derece
uyumlu bir yerde Eskişehir Mahmudiye’de faaliyet
göstermektedir. Mahmudiye’nin sahip olduğu atçılık geçmişi
ve imkanları  mesleki yüksekokulumuzca her anlamda
kullanılabilmektedir. TJK ve TİGEM ile aramızda yer alan
ikili işbirliği anlaşmaları ile öğrencilerimiz bu tesisleri
kullanabilmekte ve mesleki tecrübelerini artırabilmektedirler.
Ayrıca Mahmudiye’de yer alan özel tesislerde kapılarını
öğrencilerimize açmakta ve onlara mesleki anlamda katkı
sağlamaktadırlar. Eskişehir Mahmudiye her anlamda
öğrencilerimize sahip çıkarak onları kucaklamakta,
öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına hazırlanmalarında
önemli katkı sağlamaktadır.

Genel anlamda sorunlarınız ve çözüm önerileriniz
nelerdir?
Atçılık sektörü sahip olduğu imkanlarla bence her gecen
gün çok daha güçlenerek büyüyecek bir potansiyele sahiptir.
Geleneksel yöntemlerin yüzlerce yıllık değerli birikiminin
üzerine uluslararası atçılık sektörünün  günümüzdeki
birikimini ekleyebilirsek  çok büyük başarılar elde edebiliriz.
Bu aşamada sektör sadece ülkemiz genelinde değil
uluslararası düzeyde ekonomik bir değer ifade edecek
seviyeye ulaşacaktır. Mutlaka yapmamız gereken birçok iş
var. Ancak ilk önce nelerden başlamalıyız konusunda sektör
temsilcileri, sektörde yer alan kurum ve kuruluşlar, bir
karara varmalı, kısa ve uzun vadeli çalışma stratejileri
üretmeliyiz. Bize göre her şeye insandan başlama ve bu
kaynağı en uygun hale getirmek öncelikli iştir. Bu konuyu
bizler okul olarak üstlendik, kalan konular içinde hukuki,
mali mevzuatlar gibi önemli başlıkları da bakanlık ve kurum
temsilcileri değerlendirerek sektörü belirlenen hedeflere
taşıyabilir. Ulaşılamayacak hiçbir hedefin olmadığına inanıyor
ve binlerce yıllık atlı kültürün önümüzdeki yüzyıllara
taşınmasına emeği geçen ve geçecek olan tüm at seven
dostlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

facilities and they are even licensed riders raising horses for
flat racing and achieving great successes with them. New
graduates can easily get jobs in the sector thanks to our direct
contact with previous graduates and enter into the sector with
the help of our previous graduates. The employment rate for
our school having graduated students for 5 years is 100%
considering all the graduates. The employment rate of the
graduates is 90%. This is a rare situation for the schools in
Turkey.

What is the historical importance of Mahmudiye for the
horse world?
Eskişehir Mahmudiye is the first stud farm dating back to the
Ottoman era where horses are bred since 1815 under
government supervision. The district named after Mahmud II
has raised thoroughbred Arab horses until now and today also
breeds thoroughbred English foals. Established before Malatya
Sultan Suyu and Bursa Karacabey which are important for the
Turkish horse sector and located on Ankara, İstanbul, Konya
road, 50 kms away from Eskişehir, Mahmudiye is the horse
breeding center of Turkey with the Stud farm of TİGEM (General
Directorate of Agriculture Institutions), Arab horse mating
station, stud farm and training track of TJK (Turkish Jockey
Club), Vocational High School specialized in horses and 23
private stud farms.
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Eko Fuarcılık tarafından Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show,
açılışını izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan atlı şovlarla yaptı. Ünlü oyuncu Cemal Hünal ve İstanbul Atlı Okçuluk Ekibi’nin
ve Hollywood filmlerinin unutulmaz sahnelerine damgasını vuran Krasimir Simeonov’un gösterileri ile renklenen fuar,
dünyanın en ünlü markalarının standları ve ülke pavilyonlarıyla da dikkat çekti.

At ve Binicilik Fuarı EQUIST
İstanbul Horse Show Yine Buluşturdu

Horse and Equestrian Fair EQUIST
‹stanbul Horse Show Re-Opens Its Doors
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AT VE B‹N‹C‹L‹K FUARI
‹ S T A N B U L  H O R S E  S H O W

®

HORSE AND EQUESTRIAN FAIR

Horse and Equestrian Fair EQUIST, İstanbul Horse Show that was organized for the first time last year, has opened it’s
doors to spectators with the spectacular horse shows. The exhibition that was enchanted with the shows of the famous
actor Cemal Hünal and İstanbul Horseback Archery Club and the Hollywood stunt legend Krasimir Simeonov, attacted
attention with world’s famous brandnames and country pavilions.

FUAR | EXHIBITION
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t ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show’un
açılışını gerçekleştiren Mehdi Eker, "Fuarda
Türkiye dışından 8 ülke temsil ediliyor. Geçen yıla

göre en az yüzde 20 artışla ziyaretçi bekleniyor. Bu bir
imkan, bir fırsat. Çünkü sektörün bütün paydaşları
küresel anlamda bir araya geliyor. Kim neyi üretmişse,
kim hangi bilgiye, hangi teknolojiye sahipse getirip bu
fuarda sergiliyor. Böylece kendi hazırladığımızı sunma
imkanına sahip olurken, dünyanın diğer bölgelerindeki
ürün ve bilgileri de burada görmüş olacağız" diye konuştu.
Eko Fuarcılık Genel Müdürü İlker Altun da, “EKO Fuarcılık
tarafından yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde EQUIST,
tüm dünya atçılarının dikkatini Türkiye’ye çekiyor. Atçılık
dünyasının en önemli markaları, EQUIST’te yer alarak
hem Türkiye hem de çevre ülkelerin gelişen pazarlarına
ulaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz iki fuarda, çok sayıda
ünlü markanın temsilcilik bağlantıları kurduğu görüldü.
Bu yıl da önemli iş fırsatları oluşacak” dedi.
Fuarı destekleyen; Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF),
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Türkiye
Jokey Kulübü (TJK), Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve
Sahipleri Derneği (SAAYSD), Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri
ve Sahipleri Derneği (TYAYSD), EQUIST Atlı Şovların
sponsoru olan Taha Kargo ve yurtdışından fuarı
destekleyen Alman Atçılık Endüstrisi Birliği GHI ve Fransız
Atçılık Birliği UNIC kurumlarının temsilcileri, plaketlerini
Mehdi Eker’in elinden aldı. EKO Fuarcılık Genel Müdürü
İlker Altun da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına
Bakan Mehdi Eker’e plaket sundu.
Her yıl çıtası biraz daha yükselen şovlara ev sahipliği
yapan EQUIST, bu yıl da izleyenleri büyüledi. Ünlü oyuncu
Cemal Hünal ve ekibi, “Tarihin İçinden Dörtnala” isimli

A
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ehdi Eker made the following comments in the opening
ceremony of Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul
Horse Show: "Apart from Turkey, companies from 8

countries attended the fair and represent their countries. An increase
of 20% in the number of visitors is expected compared to the
previous year. This is an opportunity since all global sector
stakeholders meet together. Each country brings and displays
what they have manufactured, what information and technology
they have. This provides us with the ability to display what we have
manufactured and to see the products and information from other
regions of the world. Eko Fair Inc. General Manager İlker Altun
commented on the fair as follows: "Thanks to all promotion efforts
of EKO Fair Inc., EQUIST draws the attention of all horse sector
players to Turkey. The most important brands of horse and
equestrian world aim to have access to Turkish market as well
as the developing markets of the neighboring countries by attending
EQUIST. We have witnessed that a number of brands established
representation connections in the last two fairs. Important business
opportunities will be created this year, as well."
Mehdi Eker gave plaques to the representatives of Turkish
Equestrian Federation (TBF), Turkish Traditional Sports Federation,
Turkish Jockey Club (TJK), Turkish
Purebred Arabian Horse Breeders and Owners
Association (SAAYSD), Turkish Race Horse Breeders
and Owners Association (TYAYSD), being the sponsoring institutions
of the fair; Taha Kargo, being the sponsor of EQUIST Horse Shows;
and Horse Breeding and Riding Industry GHI from Germany and
Association of Horse Breeding and Riding UNIC from France, being
the foreign sponsors of the fair. EKO Fair Inc. General Manager
İlker Altun gave a plaque to Minister Mehdi Eker for Ministry of
Food, Agriculture and Livestock.
Hosting shows which set higher standards each year, EQUIST

M
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Hakan ÇALIŞKAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Öğretim Üyesi
Eko Fuarcılık, EQUİST At ve Binicilik Fuarı ile son derece önemli ve
değerli bir katkı, son derece başarılı bir organizasyon yürütüyor. Devamı
ülkemiz atçılığı için çok önemli. Her aşaması ve her süreci zorluklar
içerisinde, vaz geçilmeden devamının sağlanmasını rica ediyoruz.

Eskişehir Orhangazi University - Lecturer
Eko Fair Inc. provides extremely important and valuable contribution and
organizes a successful event with EQUIST Horse and Equestrian Fair.
Organization of the fair in next years is of great importance for horse and
equestrian sector in Turkey. Although it includes challenges in every stage
and process, we request that the fair will be organized in future years.

Ahmet Reşat GÜRDOĞAN
Epona At ve Binicilik Malz. Ltd. Şti.
Geçen seneye göre çok daha başarılı bir fuar geçirdiğimizi düşünüyorum.
Ayrıca Eko Fuarcılık destek ve yardımları ile çok katkıda bulundu. Özel
teşekkürlerimi iletmek isterim.

Epona At ve Binicilik Malz. Ltd. Şti.
I think that this year's fair is more successful than the last year. Eko Fair
Inc. has made great contributions to the fair. I would like to extend my
special gratitude.

EQUIST KATILIMCILARI FUAR İÇİN NE DEDİ?

gösteride, geleneksel Türk biniciliğinden örnekler verdi;
ok atma, kamçı, kılıç ve kargı kullanma gibi alanlarda
biniciler maharetlerini sergilediler. Bulgar gösteri ekibi
Profi Stunt Riders Team ise dünyaca ünlü Hollywood
filmlerinde rol almış yetenekli atlarıyla üstün biniş
teknikleri sergileyerek izleyenlerden büyük alkış alan
şovlar gerçekleştirdi. “300: Bir İmparatorluğun Yükselişi"
filminde Xerxes’in atı olan Frezyen cinsi “Troy” adlı aygır
bu seneki şovun yıldızı oldu. Fuarı ziyaret eden İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da en çok beğendiği at
Hollywood filmlerinin yıldız atı “Troy” oldu.
At bakımı ve atlarla iletişim alanlarında etkinliklere de
ev sahipliği yapan EQUIST Fuarı’nda interaktif şovlar
ziyaretçilere keyifli deneyimler yaşatırken çocuklar ilk
kez pony’ler ile tanışmanın ve at binmenin keyfini çıkardı.
At ve Binicilik Fuarı EQUIST, bu yıl ilk kez özel bir bölümde
‘Bahçe Keyfi’ sundu. Kent yaşamından bunalan kitlelerin
at ve binicilik sporuna gittikçe daha fazla ilgi göstermeye
başlamasıyla çiftlikler, bahçeli evler, piknik alanları,
mesire yerleri artık atsız düşünülemiyor. Bu kapsamda
oluşturulan ‘Bahçe Keyfi’ bölümünde heykeller,
mangallar ve farklı at objeleri de sergilenen ürünler
arasında yer aldı.
Türkiye’de atçılığın en önemli etkinliği durumuna gelen
EQUIST, binicilik kulüplerinin de ilgi odağı haline geldi.
Kulüp üyelerinin ağırlandığı, yeni üyelerin kaydedildiği
fuar gelecekte de binicilik kulüplerine özel fırsatlar
sunacak.

Pınar BEKPINAR
Bekpınar Start Makinası - Genel Koordinatör
Türkiye’de atçılık ve binicilik alanında tek ve başarılı bulduğumuz bu
fuarın, devamını bekliyoruz. Ayrıca binicilikten, at yarışlarında kullanılan
başlangıç makinalarına kadar her türlü bilgi ve pazar bulabildiğimiz bu
fuara tüm at sevdalılarının katılmasını tavsiye ediyoruz.

Bekpınar Start Makinası - General Coordinator
We wish that this successful horse and equestrian fair will be organized
in future years. We also recommend that all horse lovers should see this
fair displaying any and all information and market including horse riding
and initial tools and instruments for horse racing.

Yusuf Emre SIRIK
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Fed. - Dış İlişkiler Kurulu Üyesi
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak EQUİST At ve
Binicilik Fuarında bulunmak, hem federasyonumuz hemde katılımcılar
için halkla bütünleşme ve ata kültürümüz olan atçılık ve binicilik tanıtımı
için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı bizlere sunan Eko Fuarcılığa sonsuz
teşekkürlerimizi borç bilir, bu başarılı çalışmanın devamını temenni
ederiz.

Traditional Sports Fed. of Turkey - External Relations Board Member
Attending EQUIST Horse and Equestrian Fair as Traditional Sports
Federation of Turkey is an improtant opportunity both for the Federation
and participating companies for integrating with the public and promoting
the horse and equestrian culture dating back to our ancestors. We extend
our gratitude to Eko Fair Inc. for presenting us with this opportunity and
wish that the fair is organized in future years.
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WHAT EQUIST VISITORS SAID ABOUT THE FAIR?

fascinated the audience with its shows like in previous years. Cemal
Hünal and his team gave examples of traditional Turkish horse
riding with their show named "Tarihin İçinden Dörtnala" (At Full
Gallop from History) and the riders showed their skills in archery,
with whips, swords and spears. Bulgarian show team Profi Stunt
Riders Team displayed outstanding riding techniques with their
skilled horses played in world renowned Hollywood films and the
audience applauded the shows enthusiastically. "Troy", the horse
of Friesian breed starring as the horse of Xerxes in "Rise of an
Empire" was the star of this year's show. Hollywood film star Troy
also impressed İstanbul Governor Hüseyin Avni Mutlu the most
among all other horses
Having hosted events for horse care and communication with
horses, the EQUIST fair presented enjoyable experiences to its
visitors with interactive shows and gave children the chance to
meet ponies and ride a horse for the first time.
This year Horse and Equestrian Fair EQUIST displayed 'Garden
Joy' in a special section. Since more and more people bored with
the hectic urban life become interested in horse breeding and
riding, horses are needed everywhere from farms, houses with
gardens, to picnic areas and recreation areas. Organized for these
locations, the 'Garden Joy' section displayed statutes, barbecues
and different horse related objects. Having become the most
important event of horse and equestrian sectors in Turkey, EQUIST
also attracts the attention of riding clubs. During the fair, club
members were hosted and new members were registered. The
fair will provide special opportunities to the equestrian clubs in
future.

Halil ALTINTAŞ
Jandarma Genel Komutanlığı - JAKEM Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Bölük Komutanlığının
yürüttüğü faaliyetlerin yerli ve yabancı katılımcılara tanıtımında büyük
katkı sağlanmıştır. Organizasyon komitesine teşekkür ederiz.

Gendarmerie General Command - JAKEM Command
The fair promoted majorly the activities of Mounted Gendarmerie Troops
Command of Gendarmerie General Command to local and foreign
participating companies. We extend our gratitude to the organization
committee.

İbrahim KURBAN
İ.Ü. Atçılık ve At Antrenörlüğü M.Y.O. - Öğretim Görevlisi
Çok güzel bir fuar oldu. Seneye tekrar daha büyük bir stantta kendimizi
tanıtmak isteriz. Etkinlikler ve gösteriler çok keyifliydi. Bize bu imkanları
sağladığınız için teşekkür ederiz.

İ.U. - Lecturer
It was a great fair. We want to open a bigger booth next year.
All events and shows were great. Thank you for all these opportunities
you have provided us with.

Ike GLAESSER
GTİ
Çok iyi ve profesyonel bir şekilde organize edilmiş bir fuar oldu. Herkese
teşekkürler.

GTİ
Very well and professionally organized. Thanks. The loeahon match
borders fort he show besiel.

Mohamed SALEH
Maximum “Highline” Emirates - Proje Müdürü
Fuar öncesinde ve sırasında gösterdikleri destek için EQUIST’teki herkese
teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Osman Bey ve Elena Hanım’a özel
teşekkürlerimi gönderiyorum.

Maximum “Highline” Emirates - Production Manager
Would like to thank everyone at Equist for all effarts before & dıring the
fair special thank for Mr. Osman & Elena

Cassandra BERTHELOT
UNİC - Proje Müdürü
Türkiye pazarı iyi bir pazar olmakla birlikte, kolay erişilebilecek bir pazar
değil. Üç yıldır bu fuara katılarak Fransa’yı temsil ediyoruz. En büyük
zorluğu yerel firma temsilcileriyle iletişim kurmakta yaşıyoruz. Yine de
üç yıldır gösterdiğimiz çabaların meyvesi olarak bir Fransız markası iki
ay içinde İstanbul’da bir ofis açacak. Türkiye ile sürekli temas halindeyiz.
Fuar sayesinde de bazı ilginç ilişkiler kurduk. Birlikte yapılacak daha pek
çok şeyin olduğunu düşünüyorum..

UNİC - Project Manager
The turkish market is real but not so easy to approch. This is our third
year in this fair representina France but scenus difficult to talk with the
national representtatives. But the way after three years of hard work a
French band will open a shop in İstanbul in to mounths. We keep in touch
with Turkey and had some interesting contacts during the fair. We thank
that there is a to do together.



38  TRUVA | Nº7/2014

FUAR | EXHIBITION

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker:

XXXX
XXXXXXXX
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker İstanbul'da yapılan
At ve Binicilik Fuarı Equist İstanbul Horse Show'un açılışına katıldı.
Bakan Eker burada yaptığı konuşmada "Bakanlık olarak
yetiştiricilik boyutunu ön plana çıkarmak, soylu ve güzel atlar
yetiştirerek bunu dünya pazarına sunabilmek için düzenlemeler
yapıyoruz. Destekler, teşvikler ve buna ait mekanizmalar kurduk"
dedi.
Bakan Eker, "At ve Binicilik Fuarı Equist İstanbul Horse Show"un
açılışında, atların insanlık tarihinde çok önemli bir yoldaş olduğunu
belirterek, Necip Fazıl Kısakürek'in atlar için söylediği "At bir
hayvan değil. Varlıkları cansızlar canlılar, bitkiler sınıflandırılırken
atın hayvan kategorisinde sayılmaması gerekiyor, hayvanla insan
arasında bir yerde" sözlerine atıfta bulundu. Atların insana benzer
kıskanma ve utanma gibi özellikleri de olduğunu anlatan Bakan
Eker, şöyle konuştu: "At hırslanıyor, bir ihtiras var atta. Bu ihtirasın
belki de bir yansıması olarak kıskanıyor. Bu da çok önemli bir
vasıf, insanda da var. Utanma duygusu var. Bu da insana benzer
bir vasıftır ve at bir de sancılanıyor. Onun için at tedavi
merkezlerinde sancı odaları var, sancılandığında kendine zarar
verecek kadar sağa sola çarpabiliyor. Kuşkusuz başka özellikleri
de var ama bu 4 vasıf, belki de binlerce yıldır insana yoldaş
olduğundan, at ile insan arasında oluşan arkadaşlık, sevgi,
yoldaşlık, mutlaka bu iki tür arasında bir takım benzerlikler olmalı
ki, sürdürülebilsin. Bu söylediklerim evrensel. Ne yerel, ne
bölgesel, ne ulusal. Ama bizim açımızdan
tarihsel olarak baktığımızda ilave bir takım
değerler ifade ettiğini de biliyoruz." dedi.
Ulusal olarak atla ilave bağlılıkların
olduğuna dikkati çeken Bakan Eker,
bunun yanı sıra kentleşme sürecinde bir
takım değerlerle birlikte atların da ihmal
edildiğini, atla ilgili yeni şehircilik anlayışı
dahilinde, atla ilişkinin daha doğru, daha
sağlıklı geliştirilmesinin gerekliliğine
vurgu yaparak, son 10 yılda bir çok
sektörde olduğu gibi atçılık sektöründe
de olağanüstü gelişmeler olduğundan
bahsetti. Bakan Eker, "Gerek mevzuat,
düzenlemeler, gerek uygulamalar, gerek
ata, atçılığa sahip çıkmamız bizi bir yerden
bir yere getirdi. Ama hala katedilecek çok
mesafe var. Biz bakanlık olarak bir yandan
özel sektörün atçılık faaliyetinin
geliştirilmesi, altyapının iyileştirilmesi,
özel sektör atçılığının geliştirilmesi ama
sadece ve sadece tek boyutlu bir
yarışçılıkla değil, yetiştiricilik boyutunu ön plana çıkarmak soylu
ve güzel atlar yetiştirerek bunu dünya pazarına sunabilmek için
düzenlemeler yapıyoruz. Destekler, teşvikler ve buna ait
mekanizmalar kurduk" diye konuştu. Bakan Eker, bundan sonraki
süreçte bir yandan bunu daha iyi bir noktaya taşımak, öte yandan

the Minister of Food, Agriculture and Livestock
Mehdi Eker:

XXXXX
XXXXXXX
Mehdi Eker, the Minister of Food, Agriculture and Livestock, attended
the opening ceremony of Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul
Horse Show organized in İstanbul. Minister Eker said in his speech
that "Ministry makes regulations to focus more on horse raising and
raise and provide the world market with noble and beautiful horses.
We have established supports, incentives and mechanisms.”
Stressing that the horse has always been an important friend of the
humans throughout the history in the opening ceremony of "Horse
and Equestrian Fair Equist İstanbul Horse Show", Minister Eker referred
to the quote from famous poet Necip Fazıl Kısakürek: "The horse is
not just an animal. Things can be categorized as living and non-living
and plants. But the horse should not be considered as an animal. It
is in a category between the animal and human." Telling that horses
express emotions like jealousy and shame just like humans, Minister
Eker continued as follows: "Horses become furious and feel passion.
They feel jealous, maybe the reflection of this passion. This is an
important feature. Humans also have this. They can feel ashamed.
This is another human-like feature. Horses can also feel pain. There
are pain rooms in horse treatment centers to prevent horses from
banging them to the walls because of pain. It is beyond doubt that they
have other features but those 4 features might be what makes horses
the friends of humans. The friendship, love, companionship between
the horse and humans can only be achieved and maintained if there
are similarities between both species. All I mentioned are international

features. Neither local, nor regional nor
national. But we all know that they
represent other values in terms of history
for the Turkish nation."
Attracting attention to the fact that the
Turkish nation has other connections with
the horse, Minister Eker underlined that like
some values, the horse was ignored with
the foundation of cities and within the scope
of the new city planning approach, the
relation with the horse is needed to be more
properly and healthily developed and told
that extraordinary improvements were
realized in the horse and equestrian sector
like many sectors in the last decade. Minister
Eker also added the following: "Legislation,
regulations, practices and the importance
we place in horse and equestrian sector
have helped us develop. But the road is still
long. The ministry makes new regulations
for the development of private horse and
equestrian activities, improvement of

infrastructure, development of private horse and equestrian sector
both in terms of racing and breeding and raising and providing the
world market with noble and beautiful horses. We have established
supports, incentives and mechanisms." Minister Eker remarked that
from now on the ministry plans to make better offers, on one hand,
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attan ayrı kalmış ve onu neredeyse unutacak noktaya gelmiş,
modern kent insanının atla tekrar bağlarının güçlendirilmesi, onu
tekrar atla buluşturacak imkanlar, yatırımlar, kurumlar
oluşturması için tasavvura sahip olduklarını anlattı. Türkiye'nin
safkan Arap atı yetiştiriciliğinde dünya ölçeğinde bir yer olduğunu
dile getiren Bakan Eker, Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu
ve Eskişehir Çifteler-Mahmudiye'deki üç kurumda binicilik ve
hipoterapi merkezleri kuracaklarını, ilgili diğer sektör paydaşlarla
bunun çalışmasının devam ettiğini, ilk uygulamanın yakın bir
gelecekte Ankara'da hizmete gireceğini bildirdi.
Bakan Eker atla, insanları buluşturmayı amaçladıklarını belirterek,
"At sadece kırsal alanda yaşayan bir varlık değil. Bana göre,
kentte yaşayanın ata daha çok ihtiyacı var. Onun yoldaşlığına,
onunla senkronize şekilde yapılacak sportif aktiviteye şehirde
yaşayanların daha çok ihtiyacı var. Yeni şehircilik tasavvurunda
artık büyükşehir belediyeleri bundan sonraki süreçte, bunu da
faaliyet alanlarının içinde bir yere yerleştireceklerine inanıyorum"
değerlendirmesinde bulundu. Bakan Eker, atçılığı sektör olarak
geliştiren ülkelerde, endüstri, sanayi, teknolojinin geliştiğine, atın
beslenmesinden, binicilikle ilgili kıyafetlere, atın kendisinin ihtiyaç
duyduğu malzemelere kadar, at yetiştiriciliğinde kullanılan
malzemelerin tamamının bir sektöre, bir sanayiye dönüştüğünü
dile getirdi. Eker, bu anlamda fuarın, atçılık sektörü ile ilgilenenlerin
dünyada gelişen en son bilgi ve teknolojiyle buluşacakları önemli
bir fuar olduğunu belirterek, "Türkiye dışından 8 ülke temsil
ediliyor. geçen yıla göre en az yüzde 20 artışla bir katılımcı,
ziyaretçi bekleniyor. Bu bir imkan, bir fırsat. Çünkü sektörün
bütün paydaşları küresel anlamda bir araya geliyor. Kim neyi
üretmişse, kim hangi bilgiye, hangi teknolojiye sahipse getirip
bu fuarda sergiliyor. Böylece kendi hazırladığımızı sunma imkanına
sahip olurken, dünyanın diğer bölgelerindeki ürün ve bilgileri de
burada görmüş olacağız" diye konuştu. Daha sonra fuarın açılışını
yapan Bakan Eker, sektör temsilcilerine ve fuara katkı
sağlayanlara plaket takdim etti. Ardından fuar alanını gezen ve
yetkililerden fuara ilişkin bilgi alan Bakan Eker, oyuncu Cemal
Hünal ve ekibinin "Tarihin İçinden Dörtnala" gösterisini izleyerek,
oyuncu Hünal'la gösteriye ilişkin sohbet etti.

and to strengthen the connection between the horses and the modern
people that have been separated apart from and are about to forget
horses and to create opportunities, investments and organizations
that will bring together the horses and the modern people again.
Stressing that Turkey has global qualifications to breed thoroughbred
Arabian horses, Minister Eker told that equestrian and equine theraphy
centers will be established in Karacabey, Bursa; Sultansuyu, Malatya;
and Çifteler-Mahmudiye, Eskişehir, and the works are underway in
cooperation with other sector stakeholders and the first center will be
opened in Ankara in near future.
Saying that they plan to bring together the horses and the human,
Minister Eker further commented as follows: "The horse cannot be
considered as an animal living in the rural area. I think people living
in cities need the horses more in terms of being friends or doing
synchronous sport activity. I believe that metropolitan municipalities
will include the horse in their activities within the scope of new city
planning vision.” Minister Eker emphasized that developments are
seen in industry, trade and technology in countries where horse
breeding is a well-developed sector, and horse breeding, equestrian
clothing, horse-related materials and all materials used in horse
breeding have developed into a sector, an industry. Stressing that the
fair is of great significance in that it provides recent information and
technologies used in the global horse breeding sector, Minister Eker
continued as follows: “Apart from Turkey, companies from 8 countries
attended the fair and represent their countries. An increase of 20% in
the number of participating companies, visitors is expected compared
to the previous year. This is an opportunity since all global sector
stakeholders meet together. Each country brings and displays what
they have manufactured, what information and technology they have.
This provides us with the ability to display what we have manufactured
and to see the products and information from other regions of the
world. After the opening ceremony, Minister Eker gave plaques to the
sector representatives and fair sponsors. Visiting the booths of the
participating companies and getting information on the fair from the
officials, Minister Eker then watched the show “Tarihin İçinden Dörtnala”
(Galloping from History) prepared by actor Cemal Hünal and his team
and talked with actor Hünal about the show.



EKO Fuarcılık Genel Direktörü
İlker Altun:

Türkiye’nin Tek ve
Bölgenin
En Etkili Atçılık Fuarı
Sayın bakanım, sayın belediye başkanım, sayın
valim, federasyon ve derneklerin saygıdeğer
başkanları, gazeteci meslektaşlarım,
fuarımızın çok değerli katılımcıları, 3. At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul
Horse Show’un açılışına hoş geldiniz...
Ülkemizin ulaştığı gelişmişlik düzeyi ile birlikte kendini daha fazla
hissettiren doğal yaşam özlemi, çeşitli yollarla giderilmeye çalışılmaktadır.
Bunun bir yolu da atlarla buluşmaktır. Artık nüfusunun çoğunluğu
şehirlerde yaşayan bir toplum için atlı sporlar, daha çok ilgi çekmeye
başlamıştır.
Çeşitli organizasyonlar, yarışmalar ve basın yayın araçlarının da katkısıyla
at ve biniciliğe yönelik ilgi ve talep artmış, bu alandaki yatırımlar da
hızlanmıştır.
İşte bu noktada; fuar gibi etkinliklere büyük bir ihtiyaç doğmaktadır.
Ülkemizdeki kökleri derinlerde bulunan, hızla da gelişim gösteren atçılık
alanında, dünyada ciddi bir endüstriyel üretim söz konusudur. Fakat
ülkemizde atçılığa yönelik endüstriyel üretimde emekleme aşamasında
olduğumuz görülüyor. Fuarlar, işte bu noktada da gelişimin anahtarı
durumundadır.
Türkiye’de atçılığın potansiyelini ortaya çıkartacak, insanlarımızın kitlesel
olarak dahil olabileceği sportif etkinlikler yaratacak, olimpik başarılara
zemin hazırlayacak bir gelişim ivmesi, düzenlediğimiz fuarlarla hız
kazanacaktır.
Bu inançla yola çıkmış bulunan Eko Fuarcılık tarafından, EQUIST’i tanıtmak
amacıyla binlerce kişiye ulaşılmıştır. Onbinlerce broşür, tanıtım materyali,
dosya gibi basılı ürünler özellikle kıta Avrupası’ndaki hemen tüm atçılık
kişi ve kurumlarına ulaştırılmıştır. Yüzbinlerce elektronik posta
gönderilmiştir.
Aldığımız tepkiler ve geri dönüşler, gerçekleştirdiğimiz uluslararası
işbirlikleri, pek çok ülkenin atçılık otoriteleri ve resmi kurumları tarafından
verilen desteklerle, Türkiye’nin tek ve bölgenin en etkili atçılık fuarı olan
At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show üçüncü kez kapılarını
açmaktadır. 9 ülkeden 80 firmanın katıldığı fuarımızda 12 bin kişiyi
ağırlamayı hedefliyoruz. Bu arada internet üzerinden giriş bileti kayıtlarını
incelediğimde, ağırlıkla Marmara Bölgesi’nden olmak üzere Sinop’tan,
Konya’ya pek çok şehirden, Libya’dan Pakistan’a pek çok ülkeye kadar
ziyaretçi kaydı gördüm. Ancak en önemlisi, kayıtların önemli bir kısmının
aileler tarafından yapılmış olmasıdır. Çünkü bu; atçılığın aileler tarafından
paylaşılan bir hobi, bir spor dalı olduğunu gösteriyor.
Bizlere, fuarımızın gerçekleşmesi ve açıkladığımız hedeflere
ulaşabilmemiz için destek veren başta  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye
Binicilik Federasyonu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Türkiye
Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, Safkan Arap Atı Yetiştiricileri
ve Sahipleri Derneği, Fransa At Birliği UNIC ve Almanya Atçılık Endüstrisi
Birliği GHI’ye teşekkür etmeyi borç biliyorum.
Her yıl heyecanın dozunu biraz daha artıran EQUIST Atlı Şov’un sponsoru
olan Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Taha’ya da ayrıca
teşekkür ediyorum.
Fuarımızın tüm katılımcı ve ziyaretçilerimize kazançlı, hayırlı ve uğurlu
olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

EKO Fair Director General İlker Altun:

Turkey’s Only and Region’s
Predominant Equestrian
Fair
Esteemed minister, esteemed mayor, esteemed
governor, esteemed chairmen of federations and
associations, esteemed journalists, esteemed
visitors of the fair! Welcome to the 3rd Horse and

Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show&hellip
The more developed our country has become, the more we miss living in the
nature, thus forcing us to find other ways to deal with this urge. One way is
to meet the horses.Sports involving horses attract more and more attention
by a society, a high number of citizens of which live in major cities.
The interest in and demand for horses and equestrian have increased and
investments in this field have increased thanks to the contribution of various
organizations, contests and media.
Events like fairs play an important role to achieve this.
Globally a high number of industrial production activities is carried out in horse
and equestrian sector.
Despite our deep roots and fast development achieved in horse related sectors,
Turkey is still in an initial stage. Fairs are the key to development in this regard.
New fairs will accelerate the development trend that will reveal the true
potential of horse and equestrian sector in Turkey, create sports events that
will attract groups of people and pave the way for olympic success.
Setting off with this belief, Eco Fair Inc. has reached thousands of people to
promote EQUIST. We have delivered tens of thousands of brochures, promotion
materials and files to nearly all people and institutions in the horse related
sectors in especially Continental Europe. We have sent hundreds and thousands
of electronic mails.
Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show opens its gates for
the third time as the only horse fair in Turkey and the most important one in
the region thanks to the reactions and feedback we have received, our
international cooperation and supports given by horse authorities and official
institutions of many countries.
We aim to host 12 thousand visitors at our fair attended by 80 companies
from 8 countries. Meanwhile, I have examined the online entrance ticket
registers and saw that there are many registrations from mostly Marmara
Region to many cities in other regions including Sinop and Konya, to many
countries from Libya to Pakistan. But, the most important of all, a high number
of registrations were made by families... This shows that horse riding is a
hobby and a sport shared and liked by families.
I extend my sincere gratitude especially to the following for the support they
gave us for organizing the fair and achieving our targets:
--Ministry of Food, Agriculture and Livestock
--Ministry of Youth and Sports
--Jockey Club of Turkey
--Turkish Equestrian Federation
--Traditional Sports Federation
--Association of Race Horse Breeders and Owners of Turkey
--Association of Thoroughbred Arab Horse Breeders and Owners of Turkey
--Horse Union of France UNIC
--Union of German Horse Industry GHI
I also extend my special gratitude to Emin Taha, the Chairman of Board of
Taha Kargo, sponsoring the EQUIST Horse Show which becomes more and
more  every year. I wish that our fair will be profitable and beneficial to all
participating companies and visitors.
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er geçen yıl yerel ve
uluslararası alanda daha fazla
ziyaretçinin katılımı ile

gerçekleşen EQUIST At ve Binicilik
Fuarının bu yıl 3’üncüsünü açıyor
olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Gıda
tarım ve hayvancılık bakanlığımızın
katkıları ve teşvikleri ile atçılık sektörü önemli bir gelişme
kaydetmiş ve ülkemizde özelikle son yıllarda atçılığa
olan ilgi artmıştır. Bu sektörümüz açısından oldukça
sevindirici bir gelişmedir. Ata mirası olan atçılığın daha
ileri seviyeye taşınmasında katkısı olduğuna inandığımız
her türlü organizasyonu Türkiye Jokey Kulübü olarak
maddi ve manevi canı gönülden destekliyoruz.
Gelişmekte olan atçılık sektörünün paydaşlarının birbiri
ile uluslararası anlamda kaynaşması açısından bu tür
organizasyonların büyük önem taşıdığına inanıyoruz.
Emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Eko Fuarcılık özverili çalışmaları ile 3 yıl gibi
kısa bir sürede sektörü tüm paydaşları ile bir araya
getirmeyi başarmıştır. Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımız olmak üzere diğer atçılık federasyonları,
dernekler ve kuruluşların da gönül bağı ile bu fuarı
desteklediklerini biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da atçılığın
gelişmesi adına EQUİST’e hep beraber destek olmaya
devam edeceğiz. Türkiye atçılığına hayırlı uğurlu olsun.

e are happy to attend the
opening ceremony of the 3rd
EQUIST Horse and Equestrian

Fair participated by more and more local
and international visitors. The horse
breeding sector has developed
remarkably with the contributions and

incentives of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock and
the interest in Turkey in horse breeding and equestrian sector
has increased in especially recent years. This is a really pleasing
development for the sector. The Jockey Club of Turkey
wholeheartedly supports any moral and material organization
that we believe to contribute to further development of horse
breeding activities, a heritage from our ancestors.
We think that such organizations are crucial for meeting of the
stakeholders in the developing horse breeding sector on the
international platform. We extend our gratitude to and thank all
individuals contributing to the process. Eko Fair Inc. has succeeded
in bringing all sector stakeholders together in a short period of
3 years thanks to their devoted works. We know that the Ministry
of Food, Agriculture and Livestock and other horse breeding and
equestrian federations, associations and institutions sincerely
support the fair. We will continue to support EQUIST for ensuring
the development of horse and equestrian activities in future
years. We wish that this fair will bring luck to the horse breeding
and equestrian sectors in Turkey.

H

Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri
Osman Hattat

Equist’e Destek Olmaya
Devam Edeceğiz

W

Osman Hattat,  the General
Secretary of Jockey Club of Turkey

We to Will Keep Supporting
Equist
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kdeniz’e bir kısrak başı gibi
uzanan memleketimiz ve bilgi
genetiğimizde yer alan at sevgisi

bizi burada bir araya getirdi. Bizi yâre
kavuşturan, yâri telkine atıp kaçırdığımız,
üzerinde zaferler kazandığımız maddi
ve manevi anlamda bütün
kahramanlıklarımızın destanı olan at
bizim için her zaman ekmeğimiz, aşımız, muradımız
olmuştur. Biz geleneksel spor dalları federasyonu olarak
atın 3 muradından biri olan bir savaş meydanında var olmak
ihtiyacını karşılamak için bir savaş mizanseni olan cirit
oynar, ok atar, kara kışın hakim olduğu bölgelerde insanlar
için umut olan kızak süreriz, atın bir sanatı olan rahvan
süreriz. Hepinize teşekkür ederim selam ve saygılarımla.

ur country extending into the
Mediterranean like the head of
a mare and our love for horses

coded in our genetics have brought us
together. The horse has always helped
us, taking us to our lovers, eloping with
our lovers, winning victories when riding
it, taking part in our heroic sagas both

physically and morally. In order to satisfy the desire of the
horse to be in the battlefield as one of 3 desires in total,
the Traditional Sports Federation throws javelin, shoot
arrows like we are in the battle field, pull sledges as if we
are taking hope to the regions with harsh winter conditions
and amble like an art of the horse. I thank you all. With
my compliments and regards&hellip.

Geleneksel Spor Dalları Başkan Vekili
Ziya Gökalp Ceylan

Ekmeğimiz, Aşımız,
Muradımız

Ziya Gökalp Ceylan,  Deputy
Chairman of Traditional Sports Fed.

Our Bread, Our Food,
Our Desine

O

u yıl 3’üncü düzenlenen EQUIST
At ve Binicilik Fuarı ülkemizin
atçılığının gelişmesini

sağlaması açısından son derece önemli
bir organizasyondur. Binicilik
Federasyonu olarak gerçekleştirdiğimiz
projeler bu sporu tabana yaymak için
gayretlerimizi bu bacasız ekonominin hiç şüphesiz tavan
yapılmasını sağlayacaktır.
Türkiye’de 17 bin civarında spor atı ile Türkiye Jokey Kulübü,
binicilik kulüpleri, haralar bu sektörün en önemli
elemanlarındandır. Türkiye Binicilik Federasyonu olarak 2 bölgede
yapılması planlanan binicilik okulu projemiz ile yaz okulları,
ulusal ve uluslararası yarışmalar, Pony okulları ve PDR
kulüplerimiz ile birlikte bu ekonominin büyümesini sağlamak
için çalışmaktayız. Ülkemizde bu sektörde veterineri, nalbanttı,
binicisi, seyisi, haracısı, siz katılımcıları ve diğer yüz binlercesi
bu işten ekmek yemektedir. Ülkemizde başlangıç aşamasında
olan bu sektör, Türk ekonomisinin büyüme hız ile doğru orantılı
büyüyeceğine inanıyoruz. Bu harika fuarı hazırlayan ve emeği
geçenlere Türkiye Binicilik Federasyonu olarak teşekkür ediyor,
hepinize saygılarımız sunuyorum.

QUIST Horse and Equestrian
Fair organized for the 3rd time
is a crucial organization for the

development of horse and equestrian
activities in Turkey. Projects initiated by
Equestrian Federation to extend this
sport to all level of individuals will

certainly ensure that this service economy will reach
its peak.
The Jockey Club of Turkey with around 17 thousand
racing horses, equestrian clubs and stud farms are
the most important elements of the sector. We try to
ensure the development of this economy with
equestrian schools planned to be established in 2
regions, summer schools, national and international
contests, Pony schools and PDR clubs. Vets,
blacksmiths, jockeys, stablemen, stud farm owners
earn their living from this sector. We believe that this
sector will develop as fast as the Turkish economy.
Turkish Equestrian Federation extends its gratitude
and respect to all individuals taking part in the
preparation and organization of this fair.

B

TBF Genel Sekreteri
Levent Özgüney

Atçılığımız İçin Çok Önemli
Bir Organizasyon

Levent Özgüney, General
Secretary of Turkish Equestrian Fed.

Vital Organization For Our
Horse Breading

E

A
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uarı destekleyen; Türkiye Binicilik Federasyonu
(TBF) (2), Türkiye Geleneksel Spor Dalları
Federasyonu (3), Türkiye Jokey Kulübü (TJK) (4),

Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SAAYSD),
(5) Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği
(TYAYSD) (6), EQUIST Atlı Şovların sponsoru olan Taha
Kargo (7) ve yurtdışından fuarı destekleyen Alman Atçılık
Endüstrisi Birliği GHI (8) ve Fransız Atçılık Birliği UNIC (9)
kurumlarının temsilcileri, plaketlerini Mehdi Eker’in elinden
aldı. EKO Fuarcılık Genel Müdürü İlker Altun da Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı adına Bakan Mehdi Eker’e plaket
sundu (1).

F ehdi Eker gave plaques to the representatives of
Turkish Equestrian Federation (TBF) (2), Turkish
Traditional Sports Federation (3), Turkish Jockey Club

(TJK) (4), Turkish Purebred Arabian Horse Breeders and Owners
Association (SAAYSD) (5), Turkish Race Horse Breeders and
Owners Association (TYAYSD) (6), being the sponsoring
institutions of the fair; Taha Kargo (7), being the sponsor of
EQUIST Horse Shows; and Horse Breeding and Riding Industry
GHI (8) from Germany and Association of Horse Breeding and
Riding UNIC (9) from France, being the foreign sponsors of the
fair. EKO Fair Inc. General Manager İlker Altun gave a plaque to
Minister Mehdi Eker for Ministry of Food, Agriculture and Livestock.

M
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EQUIST’te
“Devlet” Turu

t ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show,
üst düzeyde konuklar ağırladı. 11 bin 557
ziyaretçinin gelerek 80 katılımcıyla temas kurduğu

fuarın bu yılki en önemli konukları Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu oldu.
Fuarın en önemli destekçisi olan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erdal Celal Sumaytaoğlu
ile TİGEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden’in de eşlik
ettiği Mehdi Eker, katılımcılarla tek tek görüştü. Yerli ve
yabancı katılımcılarla sohbet eden Eker, ekibiyle birlikte
seyircilerin arasına katılarak EQUIST atlı şovları da izledi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Osman
Hattat da Eker’e eşlik edenler arasında bulunuyordu.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise özel olarak ziyaret
ettiği fuarda katılımcılarla sohbet etti, ziyaretçiler arasında
bulunan çocuklarla fotoğraflar çektirdi, anı defterlerine
yazı yazdı, atları sevdi. Mutlu da atlı şovları beğeniyle
izledi.

A Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show
hosted senior guests. Minister of Food, Agriculture and
Livestock Mehdi Eker and İstanbul Governor Hüseyin

Avni Mutlu were the most important guests of the fair visited by 11
thousand and 577 visitors and participated by 80 participants this
year.
Accompanied by Head of Guidance and Audit Department and
Deputy Head of Board of High Commissaries Erdal Celal from
Ministry of Food, Agriculture and Livestock, one of the most important
supporters of the fair, and TİGEM General Manager Mehmet Halis
Bilden, Mehdi Eker visited and talked with all participating companies.
Having talked with national and international exhibitors, Eker and
his team joined the spectators and watched EQUIST horse shows.
Turkish Jockey Club (TJK) General Secretary Osman Hattat also
accompanied Eker. İstanbul Governor Hüseyin Avni Mutlu visited
the fair on his own, chatted with exhibitors, took photos with the
children visiting the fair, wrote down his opinions on the fair to the
journal and petted the horses. Mutlu also watched the horse shows
with great admiration.

M

Government guests
of EQUIST
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İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu:
Medeniyetlerin
Gelişmesinde
Atların Çok Büyük
Rolü Var

stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu özel olarak ziyaret ettiği
At ve Binicilik Fuarı EQUIST’i gezdi ve katılımcılarla sohbet
etti. Ziyaretçiler arasında bulunan çocuklarla da fotoğraflar

çektiren Mutlu, atları sevdi ve atlı şovları beğeniyle izledi.
At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show’u ziyareti
sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp
açıklamalarda bulunan Mutlu; Türk milletinin tarihi boyunca
atların önemli bir rol aldığını ve atların insanların en yakın
dostlarından biri olduğunu belirtti.
Medeniyetlerin gelişmesinde atların rolünün önemini  ifade
eden Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Atlar insanların yanında
olan uysal hayvanlardır.
Gönlümüz istiyor ki ülkemizde atçılıkla ilgili çok daha fazla
faaliyetler olsun ve bu sayede atlarla tarihten gelen bağımız
çok daha güçlü bir şekilde yürüsün. İnsanlarımız ve çocukları
atlarla daha çok ilgilenebilsin. Bunları yapabilmek için bu tür
organizasyonlar ve fuarlara ihtiyaç var. Bu tür etkinliklerin
sayısı henüz istediğimiz seviyede değil. Ancak konuyla ilgili
çok ciddi hamleler var. Her geçen gün büyüyen sektörün
gelişmesinde bu tür fuarların etkili olduğu görünüyor. At ve
Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show bu yıl 3. kez
düzenleniyor ve bundan sonraki yıllarda düzenlenecek fuarların
daha da fazla katılımcıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Fuarı
düzenleyenleri ve katılanları yürekten kutluyorum. Gerçekten
çok keyifli ve başarılı bir fuar organizasyonu yapılmış.”

stanbul Governor Hüseyin Avni Mutlu visited Horse and
Equestrian Fair EQUIST and talked with participating
companies. Having taken photos with children visiting

the fair, Mutlu petted animals and watched horse shows
admiringly.
Answering the questions of press members and making
press statements during his visit to Horse and Equestrian
Fair EQUIST, Mutlu stated that horses played a crucial role
in the Turkish history and the horse is one of the closest
friends of humans.
Stating that horses play an important role in the development
of civilizations, Mutlu commented as follows: "Horses are
obedient animals that are good friends to humans.
We want that more horse and equestrian events are
organized in Turkey, ensuring a stronger historical connection
with the horses. Humans and children should love and pet
horses more. Such organizations and fairs are needed to
achieve this. The number of such events is currently not
enough. However, serious actions are taken to increase it.
Such fairs are effective in the development of the sector.
Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show is
organized for the 3rd time this year and I believe that more
companies will participate in the fair in future years. I extend
my gratitude to the organizers and participating companies,
as well. The organization is really enjoyable and successful".

İstanbul Governor
Hüseyin Avni Mutlu:
Horses Play
A Major Role in
Development of
Civilizations

İ

İ
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yıldır başarılı bir şekilde organize edilen At ve Binicilik
Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show, Türkiye ve Türkiye
dışından pek çok kurum tarafından destekleniyor.

Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gençlik ve
Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Binicilik Federasyonu
(TBF), Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Türkiye Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve

eld for three years in a row with great success, Horse
and Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show is
supported by many institutions from Turkey and

abroad.
Ministry of Food,Agriculture and Livestock of Republic ofTurkey,
TurkishEquestrian Federation (TBF), Turkish JockeyClub (TJK),
Turkish Traditional Sports Federation, Turkish Race Horse

National and International Horse and
Equestrian Institutions Support EQUIST

Yerli Yabancı Tüm Atçılık Kurumları
EQUIST’i Destekliyor

Sahipleri Derneği (TYAYSD), Safkan Arap Atı Yetiştiricileri
ve Sahipleri Derneği (SAAYSD) gibi kurumlar EQUIST’i
destekleyen yerli kurumların başında geliyor.
Fuarın Türkiye dışından da destekçileri bulunmaktadır.
Alman Atçılık Endüstrisi Birliği GHI, BSI ve Fransız Atçılık
Birliği UNIC de fuarı destekleyen kurumlar arasında yer
aldılar.

3

Breedersand Owners Association (TYAYSD), TurkishPurebred
Arabian Horse Breeders and OwnersAssociation (SAAYSD)
are among the national institutions giving support to EQUIST.
The fair is also supported internationally. Examples are
Association of Horse Breeding and Riding Industry GHI, BSI
from Germany and Association of Horse Breeding and Riding
UNIC from France.

H
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Binicilik Kulüpleri EQUIST’de Buluştu
çüncüsü düzenlenen At ve Binicilik Fuarı EQUIST
İstanbul Horse Show, binicilik kulüp ve çiftliklerini
buluşturdu.

Türkiye’de atçılığın en önemli etkinliği durumuna gelen
EQUIST, bu yıl fuar haftasında TBF tarafından yarış
konulmaması nedeniyle binicilik kulüplerinin de ilgi odağı
haline geldi. Silivri’den Samandıra’ya kadar uzanan bir

rganized for the first year, Horse and Equestrian
Fair EQUIST İstanbul Horse Show brought together
equestrian clubs and farms.

EQUIST - currently the most important equestrian events
in Turkey - became also the focus of interest for the
equestrian clubs since no race is scheduled by TBF during
the fair week. Visitors of EQUIST showed great interest to

Ü

O
Equestrian Clubs Came Together at EQUIST

hatta World Point, Samandıra Atlı Spor Kulübü, Dila Atlı
Spor Kulübü, Atlıbey Binicilik, Erkanlı Binicilik, İstanbul
Atlı Okçuluk Kulübü ve Atlıtur, EQUIST’i ziyaret edenler
tarafından beğeniyle izlendi.
Kulüp üyelerinin ağırlandığı, yeni üyelerin kaydedildiği
fuarın gelecekte binicilik kulüplerine özel fırsatlar sunacağı
belirtildi.

World Point, Samandıra Riding Center, Dila Riding
Center, Atlıbey Binicilik, Erkanlı Biniclik, İstanbul Riding
and Archery Center and Atlıtur based on a line from Silivri
to Samandıra.
During the fair, club members were hosted and new
members were registered. It is announced that the fair will
provide special opportunities to the equestrian clubs.
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Bahçe Keyfi
Başladı

t ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show, bu
yıl ilk kez özel bir bölümde ‘Bahçe Keyfi’ sundu.
Kent yaşamından bunalan kitlelerin giderek artan

oranda ilgi göstermeye başladığı at ve binicilik sporu, yeni iş
alanları yaratıyor. Çiftlikler, bahçeli evler, piknik alanları, mesire
yerleri artık atsız olmuyor. Bu tür mekanlar ise bahçe
mobilyaları ve keyif ürünleriyle birlikte gelişiyor.
Geçtiğimiz hafta kapılarını açan ve 10 binlerce ziyaretçiye ev
sahipliği yapan At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show
kapsamında oluşturulan ‘Bahçe Keyfi’ bölümü, ziyaretçilerin
büyük ilgisini çekti. Heykeller, mangallar, başta at olmak üzere
çeşitli at objeleri de sergilenen ürünler arasında yer aldı.

A his year Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul
Horse Show displayed 'Garden Joy' in a special section.
More and more people are interested in horse breeding

and riding. This in turn results in new job opportunities. Farms,
garden houses, picnic areas and recreation areas cannot do
without horses. Such areas develop with garden furniture and
recreation products.
Having opened its doors last week and hosting tens of thousands
visitors, the 'Garden Joy' section of Horse and Equestrian Fair
EQUIST İstanbul Horse Show attracted great attention from
visitors. In addition to horses, statues, barbecues and various
horse-related objects were displayed at the fair.

Garden Joy Has
Started

T
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At Islah Çalışmaları
ve Üniversitelerin
Rolü Panelinde Ev
Sahibi EQUIST

skişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek
Yüksekokulu tarafından düzenlenen
At Islah Çalışmaları ve Üniversitelerin Rolü konulu

panel, EQUIST’te gerçekleşti.
At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show kapsamında
gerçekleşen etkinliklerden biri de paneller. Bu yıl da Eskişehir
Osmangazi, Uludağ, Kocaeli, İnönü ve İstanbul
üniversitelerinin ilgili fakülte ve bölümlerinden sırasıyla Yrd.
Doç. Dr. Hakan Çalışkan, Prof. Dr Kamil Seyrek, Yrd. Dr.
Erdener Balıkçı, Yrd. Doç. Dr Abdurrahman Koseman ve
Prof.Dr. Güven Kaşıkçı’nın da konuşmacıları arasında olduğu
interaktif panelde, at ıslah çalışmaları ve bu çalışmalarda
üniversitelerin rolü konusu tartışıldı. Jandarma At ve Köpek
Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) ve Erzurum Atlı Polis
Birliği de katılımcılar arasında yer aldı.
Türkiye’de atçılık alanında yüksek eğitim veren 7 okul
bulunuyor. EQUIST’ın katılımcıları arasında bulunan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksekokulu,
Kocaeli Üniversitesi Kartepe Meslek Yüksekokulu ve İstanbul
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Atçılık
ve Antrenörlük Programı bunlardan dördü.

rganized by Eskişehir Osmangazi University
Mahmudiye Vocational High School,
Horse Breeding and Role of Universities was held in

EQUIST.
Panels are among the events held at Horse and Equestrian
Fair EQUIST İstanbul Horse Show. Horse breeding works and
the role of universities were discussed at the interactive panel
organized by speakers from relevant faculties and deparments
of Eskişehir Osmangazi, Uludağ, Kocaeli, İnönü and İstanbul
universities such as Assoc. Prof. Dr. Hakan Çalışkan, Prof. Dr.
Kamil Seyrek, Assoc. Prof. Dr. Erdener Balıkçı, Assoc. Prof. Dr.
Abdurrahman Koseman and Prof. Dr. Güven Kaşıkçı. Gendarme
Command of Horse and Dog Training Center (JAKEM) and
Erzurum Mounted Police Team also attended the panel.
There are 7 higher education schools in Turkey implementing
a curriculum on horse breeding. Eskişehir Osmangazi University
Mahmudiye Vocational High School, Kocaeli University Kartepe
Vocational High School and İstanbul University Faculty of
Veterinary Science Vocational School Horse Breeding and Riding
and Training Program are only four of these schools and they
all participated in the events organized at EQUIST.

EQUIST hosted
Horse Breeding and
Role of Universities
Panel

E O



ruva Dergisi olarak Alev Sarc’ın Belçika’da organize ettiği
kişiye özel binicilik ve atçılık kursunu mercek altına
alıyoruz. Bu kursa atçılığa ve atlara gönül vermiş 10 yaş

üstü genç ve yetişkin biniciler katılabiliyor.
Kursta, gün boyunca isteğe göre etoloji, dresaj, engel atlama
ve engelli arazi gibi çeşitli binicilik dersleri uygulanıyor.
Öğrencinin isteğine göre sabah seansında biniş dersi
uygulanırken; öğleden sonra ise yine isteğe göre değişik atlar
ile yer çalışması, binicinin oturuşu için lonj dersi, atın lonj yapılması
ve uzun dizgin çalışması gibi binicinin atçılık kültürünü arttıracak
dersler yapılıyor. Alev Sarc, kurs boyunca engel atlama ve etoloji
derslerini kendi atları ile gerçekleştiriyor. At terbiyesi ve atlı
gösteri dersleri ise beraber çalıştığı binicilik okullarında yapılıyor.
Derslerin tümü Alev Sarc’ın bilfiil katılımıyla işleniyor.
Bunun dışında atların sürüdeki dinamiğini izlemek isteyenlere
de gözlem yapma imkânı sunuluyor. Yine atlı gösteriye merakı
olanların yüksek sınıf dresaj atları ile çalışmaları ve bir binicilik
gösterisine gidebilmeleri de mümkün.
Binicilik dersleri dışında at ve atçılık hakkında teorik dersler ile
görsel (video) dersler de yapılıyor. Bu eğitimde ayrıca at kapatmak,
bandaj sarmak, tımar, at yıkamak, malzemeleri temizlemek, at
bakımı, ahır idaresi gibi atların refahı ile ilgili tüm önemli unsurlar
aktarılıyor. Yine istek üzerine bir at dişçisi, at osteopatı veya
atlarla Shiatsu çalışması izlemek mümkün. Alev Sarc, katılımcıları
kendi evinde misafir ediyor. Organize ettiği kişiye özel binicilik
ve atçılık kursu hakkında Alev Sarc şunları vurguluyor, “Bu kurs
eğlenceli bir yaz kampından çok atları tanıyıp öğrenmek isteyen
kişilere yönelik ağırlıklı bir binicilik ve atçılık kursudur. Amacı
katılımcıların ufuklarını açmak, at ve atçılık ile ilgili her konuda
kendilerini bilgilendirmektir. Derslerin tümü özel ders şeklinde
yürütülüyor. Kursa haftada 1 en fazla 2 kişi katılabiliyor.”
Alev Sarc’ın 5 tam gün boyunca öğrencilerle birebir ilgilendiği
kurs ile ilgili ayrıntılı bilgiye alevsarcdekemmeter@gmail.com
mail adresinden ve http://www.alevsarc.com web sayfasından
ulaşmak mümkün.

ruva Magazine has examined in details the private
equestrian and horse lessons organized by Alev Sarc
in Belgium. Lessons are available to young and adult

equestrians over 10 years who are fond of horse riding and
horses.
Offered equestrian lessons include ethology, dressage, show
jumping and land with jumping obstacles.
Depending on what students want, morning classes can focus
on riding lessons while students can work with different
horses, attend longeing lesson for sitting on the horse, longeing
of the horse and riding with long horse rein to increase their
horse culture during the afternoon classes.
Alev Sarc gives show jumping and ethology lessons with her
horses. Horse training and horse show lessons, on the other
hand, are provided in cooperation with riding schools. All
lessons are given with the attendance of Alev Sarc.
Moreover, learners can also observe the dynamics of horses
in their herds or have the chance to work with high class
dressage horses and go to a riding show if they are interested
in horse shows.
In addition to horse riding courses, theoretical and video
courses are also given about horses and horse breeding.
These courses give all critical information about the horse
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Kişiye Özel Binicilik ve Atçılık Kursu

T Private
Equestrian and
Horse Riding
Lessons

Private
Equestrian and
Horse Riding
Lessons
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Katılımcılar kurs boyunca neler görecek? Neler öğrenecek?
Etoloji
Etoloji derslerinde atlarla doğru iletişim etoloji için eğitilmiş
bir atla yapılıyor. Konu ile ilgili daha ileri gitmek isteyenler için
ise daha zor atlarla çalışmak da mümkün. Atınız ile beraber
günlük hayatınızı kolaylaştırmak ve onu daha iyi tanıyabilmek
güvenini kazanmak için etoloji çalışması birebir. Dolayısıyla
bu binişe de yansıyor ve performansı arttırıyor. Aşağıdaki
konularla ilgili sorunları çözmek bu çalışma ile mümkün.
- Yedekte siz atı değil fakat at sizi götürüyor.
- Atınız huylu, orasına burasına dokundurtmuyor. Tımar
yaparken, ayağını verirken çifte atıyor, ısırıyor.
- Palto, ceket, kamçı, plastik gibi nesnelerden ürküyor.
- Kamyona, vana binmekte zorlanıyor.
- Arazide kaçırıyor
- Manejde kaçırıyor

welfare such as horse covering, bandaging, grooming,
washing horses, cleaning materials, horse care, stable
administration. It is also possible to observe a horse dentist,
a horse osteopath or Shiatsu work with horses.
Alev Sarc hosts learners in her home. Alev Sarc makes the
following comments on the private riding and horse lessons:
“This course is not an entertaining summer camp but is a
horse and equestrian course for people who want to know
and learn things about horses. Its purpose is to open up the
horizon of learners and inform them about horses and horse
riding. All lessons are provided as private lessons. Maximum2
persons can attend the course every week.”
For more information on the course where Alev Sarc works
with learners during 5 full days, send an e-mail to
alevsarcdekemmeter@gmail.com or visit
http://www.alevsarc.com.

What will learners learn during the course?
Ethology
Ethology lessons are given with a horse trained for ethology
for correct communication. If a learner wants to learn ethology
deeply, other horses are also available. Ethology is essential
for making the daily life easy for you and your horse and
getting to know it well and gaining its trust. This affects riding
well and increases performance. Ethology is good for solving
the problems below:
- You do not ride the horse. It rides you.
- Does not want you to touch it, kicks or bites when when
grooming etc.
- Afraid of coats, jackets, whips etc.
- Has difficulty climbing on a truck or a van
- Slips on land
- Slips on manege
- Do not stay calm when fastened
- Afraid of noise

Longeing
This course includes basic longeing, putting kavaletti on the
horse during longeing, making the horse show jump or
exercises such as longeing with two longeing lines. Longeing
should not be considered as a horse running around us. If
done correctly, it plays a major role for the health of horse
and strengthens the communication between the horse and
its rider.
Course lessons and solutions for problems:
- Importance of longeing
- Moves towards the direction it wants not the direction you want
- Moves at the speed it wants
- Afraid of longeing whip
- Either narrows down or expands the circle
- Moves towards you in the longeing area
- Does not stop when you want
- Pulls the line when longeing
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Alev Sarc ve Guapo (5 yaşında aygır)

Marie-Yasemin ve Shah-Banu

Marie-Yasemin and Shah-Banu

Alev Sarc and Guapo
(5-year-old stallion)



- Bağlandığı zaman durmuyor
- Gürültüden korkuyor

Lonj çalışması
Bu derste öncelikle temel lonj yapılması daha sonra ise ata
lonjda kavaletti geçirmek engel atlatmak veya iki lonj ipi ile
lonj yapmak gibi egzersizler yaptırılıyor. Lonj çalışması sadece
etrafımızda koşan bir at gibi görülmemeli. Doğru yapıldığında
atın sağlığı açısından büyük rol oynuyor, at ile binici arasındaki
iletişimi kuvvetlendiriyor.
Lonj çalışması ile ilgili çözebileceğimiz konular şunlar:
- Lonjun önemi
- Lonjda atınız sizin istediğiniz değil kendi istediği yönde gidiyor
- Kendi karar verdiği hızda gidiyor
- Lonj kamçısından korkuyor
- Daireyi ya küçültüyor ya da çekiyor (büyültüyor)
- Lonjda üzerime doğru geliyor
- İstediğim zaman durduramıyorum
- Lonjda ipi çekiyor

Serberst çalışma
Atlarla lonj alanında serbest çalışabilme at ile insan arasındaki
birebir en iyi iletişim olarak görülüyor. Eğer atınız kendisiyle
yerde çalışırken size güvenini vermemişse başka hiçbir şekilde
de güvenini verme imkânı yoktur. Yani atın üzerine çıkıp
yardımcı donatımlarla güç kullanarak ata hükmetmeye
çalışmak atın bize olan güvenini kırar.

Dresaj (Binişte düz çalışması)
Binişte yer çalışmasının doğru, özellikle yumuşatmanın doğru
yapılması atınızı hayatı boyunca ne kadar uzun zaman sağlıklı
kullanabileceğiniz ile doğru orantılıdır. Amatör binicilerin
anlamakta güçlük çektiği bir konu atı vücudunda esnek hale
getirebilmek ve bunun idrakı!
Bu derslerde çözebileceğimiz sorunlar şunlar:
- Yumuşatma nasıl yapılır, niye yapılır?
- Atınız tutuk, rahat hareket etmiyor.
- Bir tarafı diğerine nazaran çok sert ve tutuk
- Çenesini kitliyor
- Yardımlarımı anlamıyor
- Kafası devamlı yukarıda
- Binici pozisyonunun önemi ve pozisyon hatalarını düzeltme
egzersizleri.
- Sadece basit bir başlık ve kantarma ile binebilmenin
önemi.(Martingal, gogue, Pessoa gibi diğer aksesuarlara ihtiyaç
duymadan biniş)
- Görülmez yardımlarla nasıl binebilirim?

At ve binici için engel atlama egzersizleri
Alev Sarc engel atlama derslerini kendi evinde doğan ve de
bütün eğitimini kendi vermiş olduğu 12 yaşındaki kısrağı Shah-
Banu ile veriyor. Etkili bir biniş için binici pozisyonuna son
derece önem veren Alev Sarc binicilerin pozisyonlarını
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Alev Sarc ve Shah-Banu (10 yaşında)

Free exercise
Free exercise with horses in longeing is seen the best one-
to-one communication between the horse and human. If
you do not gain the trust of your horse on the field, it is not
possible to gain it any other place. In other words, climbing
up the horse and trying to rule it with auxiliary accessories
by applying strength will not ensure gaining the trust of the
horse.

Dressage
Correct dressage and flexing is directly proportional to long
and healthy life of your horse. One thing that amateur riders
do not understand is making the body of horse as flexible
as possible and perception of this.
Course lessons and solutions for problems:
- Flexing – how and why?

Alev Sarc ve 6 yaşındayken Angela Z

Alev Sarc and
Shah-banu
(10 years old)

Alev Sarc and 6-year-old Angela Z
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düzeltmek için belirli yöntemler uyguluyor.
Farklı atlarla karşılaşacağımız sorunlar:
- Atınız engele gelirken saldırıyor ve kafası devamlı yukarıda
- Sırıklar atımı strese sokuyor
- Engele gelirken devamlı aşağı doğru çekiyor
- Engele gelirken maniye bakmıyor
- Engel üzerinde gereğinden fazla atlıyor
Binici ile ilgili çözülebilecek sorunlar:
- Binici pozisyonunu düzeltme egzersizleri
- Engel atlarken kendinizi rahat hissetmiyorsunuz, çekingenlik,
korku gibi negatif hisler huzurlu binmenize mani oluyor
- Atınız ve/veya kendiniz müsabakada çok stresli
- Müsabaka performansınız istediğiniz gibi değil

Sürü psikolojisi-At lisani
Sürüdeki atları gözlemleme atlara olan bakış açımızı
değiştirmemize ve de aslında onlara ne kadar evcil hayvan
muamelesi yaptığımızı idrak etmemize yardımcı oluyor. Biz
onlara sevgimizi ne kadar gösterirsek onlarda o kadar bu tarz
davranıştan istifade ediyor. Sonuçta atlar sürü içinde birbirlerine
nazik davranmıyorlar. Bu ders sizi bir sürü içinde bıraktığımız
zaman kendinizi ve konumunuzu nasıl korumanız gerektiğini
öğretiyor. Sonuç olarak bu gerçek hayatta insanlarla olan
iletişiminize ve güven kazanmanıza yol açıyor.
Değinilecek konular kısaca:
- Atların sürüde ki iletişiminin gözlemesi
- Atların sürüde ki diğer atlar ile karşılıklı iletişimi
- Atların birbirlerine karşı olan davranışlarının insan tarafından
uygulanması
- Sürünün ortasında iken kendi alanımızı belirleme

Atlı gösteri
Bu konu ile ilgilenenler Alev Sarc’ın beraber çalıştığı partnerleri
ile yüksek sınıf dresaj yapabilen gösteri için eğitilmiş atlarla
çalışma imkanına sahip olabiliyorlar.

- Uneasy or uncomfortable movements
- Extremely stiff and uneasy on one side
- Tight mouth
- Failure to understand help
- Always keeps head up
- Importance of riding position and exercises for
correcting it
- Importance of climbing up the horse only with a simple
bridle and rein (without other accessories such as martingal,
gogue, pessoa)
- How to climb up the horse with unrecognized helps?

Show jumping exercises for horses and riders
Alev Sarc teaches show jumping courses with her 12-year-
old mare Shah-Banu raised and trained by Alev Sarc from
her birth. Showing great importance for the position of riders
for an efficient riding, Alev Sarc implements specific methods
to correct the positions of riders.
Problems with horses:
- Becomes aggressive when approaching the fence and
keeps head up
- Spreads make horse stressed
- Does not look at obstacles
- Jumps higher than required
Problems with riders:
- Riding position correction exercises
- Not feeling relaxed when jumping over obstacles
and negative feelings like shyness, horror pretend
relaxed riding
- Horse and/or rider is extremely stressed during show
- Unsatisfactory show performance

Herd psychology - horse language
Observation of the horses in herd helps us change our point
of view towards horses and understand how we treat them
as pets. The more we show our love, the more they benefit
from our attitudes. In fact, horses do not treat each other
kindly when in their herd. This course teaches you how to
protect yourself and your position in a herd when left alone.
This in turn helps you communicate with people and gain
confidence in real life.
Course lessons and solutions for problems:
- Observation of communication of horses in herd
- Mutual communication of horses with other horses in
herd
- Imitation of the horse behaviors by people
- Determination of an area for oneself when in the middle
of a herd

Horse Show
If you are interested, you can work with horses trained for
horse show and capable of high class dressage under the
supervision of Alev Sarc’s partners.
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işisel gelişelim için niçin atları seçtik? Atları
yarışlarda, tarih filmlerinde seyrederken, hızlı
koşturan, son derece hareketli savaş sahneleri

içinde görüyoruz.  Atla Gelişelim’de ise bir kediden
farksızlar. Sadece heybetliler. At son derece sakin,
efendi, destek olmaya hazır duruşuyla, kendi
merkezinde olmanın verdiği rahatlık ve özgüvenle
yanımızda dimdik duruyor.
Atlar kendi merkezindedir. Kendi kaynağıyla sürekli
bağlantıdadır. Biz insanlar ise kendi kaynağımıza çok
uzağız. Bir kere kendi kaynağımıza ulaştığımızda her
şey tümüyle değişecek, kişi olmaktan birey olmaya
geçeceğiz. Kişi sahtedir, birey gerçektir. Bireyler, sever,
sevilir, ilişki kurabilir, özgüveni vardır. Kişiler ise sadece
oyun oynar. Atlardan bu farkı öğreniyoruz.
Rehberlik etmeye hazır çünkü benim ne hissettiğimi
biliyor ve anlıyor. Sezgilerim ve niyetimin ne olduğunu
ben bile anlayamıyorum bazen. Düşünen zihin denilen
bir yanım var ki kararlarımda baskın çıkıyor, beni
yönetiyor. Eko yapan bir ego var orada. Onun yüzünden
ben gerçekten istediğimi yapamıyorum çünkü
sezgilerimden gelen sesleri duyamıyorum. Eko yapan
sesler ‘bir şeyi nasıl yapamayacağımı, boşuna
uğraşmamam gerektiğini’ anlatıp duruyor bana. At ise
gerçekten ne istediğimi hissediyor. Güçlü sezgileriyle
benim göremediğim iç dünyama aynalık ediyor.
Sakin, efendi çünkü zaten av hayvanı. Avcı değil.
Yanındakine zarar vermek gibi bir yazılımı yok. Adeta
gücünün farkında değil. Saldırgan olmaması onu ezik
kılmıyor. Kendini savunma ihtiyacı duymuyor çünkü
kendisine zarar verme niyetimiz olmadığını gayet iyi
biliyor.
Atlarla çalışmak yıllardır körelttiğim sağ beynimin
becerilerini geliştiriyor. Sürekli beynimin sol tarafı olan
rasyonel, analitik, mantık tarafıyla kararlar almışım.
Halbuki karar aşamasında içeriden birşeyler seslenmiş
“boşver o işi kabul etme, maaşı iyi ama mutlu
olamazsın” Rasyonel beyin beni yönetiyor ya.
Dinlememişim hislerimi, gitmişim. Sonuç, mutsuzluk
ve keşke. Atlarla çalışmak sağlıklı karar almamı
sağlayacak sezgisel tarafımı güçlendiriyor. Hayatta
aradığım da bu değil mi? Denge ve huzur. Beynin tek
tarafında yaşarken bu dengeyi bulamıyorum.
Şimdiye kadar kedi ellemekten çekinmiş olan bir

Neden Atla Gelişelim?
K
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İlginay Göbüt

KÜHEYLAN

Atlardan binici olarak çok şey
öğrendim. At rehberli eğitmenlik
eğitimi alırken tecrübe ettiklerim
ise bana hergün “bugün yeni bir
yaşıma daha girdim” dedirtti…
Biniciyken ve atlara bu kadar yakın
olduğumu düşünürken bunları
bilmemek beni biraz şaşırttı.  Atla
Gelişelim hayatın her alanından
kendini geliştirmek isteyen herkes
için.

danışanım 600 kiloluk Halley’le yanyana gelip ona
dokunduğunda muazzam bir dönüşüm yaşadığını söylüyor.
“Ben artık neden korkarım ki?” diyor. Atlarla çalışmak özgüven
konusunda muazzam bir kırılım noktası. Kişi artık zayıf yanlarına
değil de, gözünü korkutan kocaman centilmenle yanyana,
yanak yanağa ondan aldığı muazzam enerjinin tadını çıkararak,
sessizce konuşarak yaşadığı tecrübenin hissettirdiği başarıya
odaklanıyor.
İletişimin yüzde kaçı sözlüdür? Sorunun yanıtı şaşırtıcı. Sadece
yüzde 7’si. Atılan twitler ve aynı açık ofisteki iş arkadaşına
yazılan e-postalar ile bu oran daha da azaldı. İyimser olalım
yüzde 7 diyelim…Peki nerede kaldı geri kalan yüzde 93. İşte
atlar bu yüzde 93’lük orandaki sözsüz iletişim uzmanılar.
Atlardan sözsüz iletişimi öğreniyoruz.
Atların bana rehberlik etmesi, kendimle ilgili KARANLIK
ALANLARI keşfetmemde bana yol göstermeleri demek. Atlarla
çalışmam için o kadar çok sebebim var ki… Eğitim katılımcıların
ve danışanlarımın deneyimlerini atlageliselim.com da
paylaşarak sizlere anlatmaya devam edeceğim…



have learned many things from horses as a rider.
What I have experienced when I receive the training
for equine guided trainer, on the other hand, made

me think every day that “I have grown old one more
year”&hellip I was a little bit surprised that I do not know
any of this despite being a rider and so close to the horse.
Excellence with Horses is available for anybody who
wants to develop himself.
Why did we choose the horse for personal development?
We see horses in races, in history films, running at full
speed or in extreme war scenes. They are like cats in
Excellence with Horses training. They are just majestic
animals. They stand upright beside us as calm, well-
mannered relaxed and self-confident animals, being
always ready for help, since they put themselves into
the center.
The horse puts itself into the center. It has an ongoing
condition with its source. The human, on the other hand,
is far from his source. If we manage to access to our
inner source, everything will change and we will become
an individual, not a person. The person is fake but the
individual is real. Individuals love somebody or loved by
somebody, establish relations, feel self-confident. People,
on the other hand, just play. We learn the difference
from the horse.
The horse is ready to guide since it knows and
understands what I feel. Sometimes even I do not
understand my intuitions and intentions. I have a thinking
mind, dominating my decisions and managing me. It
has an echoing ego. I cannot do whatever I want since
it prevents myself from hearing my intuitions. Echoing
voices continuously tell me ‘how I cannot do something;
that I should not struggle to do it’. The horse, on the
other hand, feels what I really want. It acts as a mirror
for my inner world with its strong intuitions.
Horses are calm and well-mannered since it not a It
does not have an inner need to harm others. They are
not aware
Working with horses has improved my right brain skills
which have become dull for years. I took rational,
analytical and logical decisions, showing that I always
used the left side of my brain. In fact, my inner world
warned me, saying for instance that “Don’t accept that
job. The salary is good but you can’t be happy”. Since
the rational mind manages me, I did not listen to my
emotions and just did what the rational mind said. The
result is unhappiness and I wish! Working with horses
strengthens my institutional features that will ensure
healthy decision-making. Is not is what I expect from
life? Balance and peace. I cannot find this balance when
I live with only one side of my mind.

Why Excellence With Horses?
Working with horses has
improved my right brain skills
which have become dull for
years. I took rational, analytical
and logical decisions, showing
that I always used the left side
of my brain.

KÜHEYLAN
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The horse is calm and well-mannered since it is not a predator.
It does not have an inherent feature of harming others. It is as
if it is not aware of its strength. Being not aggressive does not
make it a loser. It does not feel the need to defend itself for it
knows that we have no intention to give harm.
One of my advisees who for long years has been afraid to touch
event a cat tells that he has underwent a great transformation
when he became side to side with and touch 600-kg Halley and
now he says “Nothing will ever frighten me!” Working with
horses is a massive breaking point in terms of self-confidence
since you no longer focus on your weaknesses but on the
success that you feel from the experience of riding side to side,
cheek to cheek with a large horse that make people frightened,
and speaking with it silently.
What percent of communication is verbal? The answer is
surprising. Only 7%. Tweets, and e-mails sent to the colleagues
in the same open office has decreased this remarkably. Let’s
be optimistic and consider it as 7%... What about the remaining
93%? The horse is non-verbal communication experts covering
the remaining 93%. We learn non-verbal communication from
the horses.
Being guided by horses means that they pave the way for me
to discover my DARK SIDES. I have many reasons to work with
horses&hellip I will continue to share the experiences of people
receiving the training and my advisees&hellip.

I
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AHA KIRAN (a.a. Eşkbar - İstegülüm / AL-IŞIK) owned
by Enver Toydemir and his rider Mehmet Akyavuz won
the Governor Race organized in İstanbul Veliefendi

Hippodrome on Monday, May 26. Having run the 20th race in his
career, the thoroughbred horse became the winner for the 3rd
time in a row and has won the first place for the 5th time in its
career.
TEK ZULUT (Tekelioğlu - Nazey / KAYHANBEY) became the
second in the race of 1400 meters organized for Arabian horses
aged 4 on a grass racetrack while TULBARKAN (Dayıbey - Çıtır
/ ÜNSAL.2) and VELİ CAN KIZI (Gobakbey - Fedlacan / KANATLI.3)
came the third and fourth respectively. The prize for the winner
was 126,000 liras and the win time of SAHA KIRAN was 1.32.07,
finishing the race - 1/2 length - 1/2 length ahead of other horses.
İstanbul Deputy Governor Dr. Osman Günaydın presented the

cup to Derya Ergin in the name of the
owner of the winning horse. Bakırköy
District Governor Adem Öztürk; Turkish
Jockey Club Accounting Member Dr.
Ender Aydıner; Chairman of Association
of Race Horse Breeders and Owners of
Turkey and TJK Permanent Member
Bahadır Gödek; and Kasım Piral, the
Manager of Provincial Directorate of
Food, Agriculture and Livestock.

SAHA KIRAN Wins İstanbul Governor Race
stanbul Veliefendi Hipodromu’nda 26 Mayıs Pazartesi
günü gerçekleştirilen Vali Koşusu’nu Enver Toydemir’in
SAHA KIRAN (a.a. Eşkbar - İstegülüm / AL-IŞIK) isimli

atı jokeyi Mehmet Akyavuz ile kazandı. Kariyerindeki 20.
startına çıkan safkan üst üste 3. birinciliğini elde ederken
kariyerindeki birincilik sayısını da 5’e çıkardı.
4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus çim pistteki 1400
metre mesafeli koşuda (Açık - G3 / DHÖ) ikincilik TEK
ZULUT (Tekelioğlu-Nazey/KAYHANBEY) isimli safkanın
olurken TULBARKAN (Dayıbey-Çıtır / ÜNSAL.2) üçüncü
ve VELİ CAN KIZI (Gobakbey - Fedlacan / KANATLI.3)  da
dördüncü olarak koşudan ayrıldılar. Koşunun birincilik
ikramiyesi 126 bin TL olarak belirlenirken galip ayrılan
SAHA KIRAN için koşunun bitiriş derecesi 1.32.07olurken
farklar boyun - yarım boy - yarım boy şeklinde gerçekleşti.
Koşuyu kazanan atın sahibi adına Derya Ergin’e kupayı
İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Osman
Günaydın verdi. Şeref tribününde
gerçekleştirilen kupa törenine, Bakırköy
Kaymakamı Adem Öztürk, Türkiye Jokey
Kulübü Muhasip Üyesi Dr. Ender Aydıner,
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri
Derneği Başkanı ve TJK Asli Üyesi Bahadır
Gödek ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Kasım Piral  da katıldı.

İstanbul Vali Koşusu’nu SAHA KIRAN Kazandı
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