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T ürkiye’de ata dair gelişmelerin hızı, 
beklenenden öte... Atçılık faaliyetlerinin her 
alanında geleceği etkileyecek önemli adımlar 

atıldı. Yarışçılıktan başlayarak cirit ve atlı okçuluk 
gibi geleneksel sporlara, TBF bünyesindeki engel 
atlamadan at terbiyesi, atlı dayanıklılık ve pony 
binişi gibi sportif-amatör dallara kadar her alanda 
ata dair etkinlikler ve bunlara katılım yaygınlaşma 
gösteriyor.  
Bu gelişimde pek çok faktörün yanısıra kurumların 
yönetim yapıları da etkili oldu. Atın ön plana 
çıktığı dönem dizileri, filmler ve reklam filmleri 
ata ve biniciliğe ilgiyi arttırdı. Bayramlar, açılışlar, 
yarışmalar ve başka başka ortamlarda atın sahne 
alması gündemi at lehine canlı tuttu. Yeni yayınlar, yurtdışı şovları ve 
fuarları da ilgiyi artırdı. Türkiye’den çok sınırlı sayıda insanın bilgisi 
dahilinde olup çok daha az sayıda insanın ziyaret ettiği Almanya 
Essen’deki Equitana, Köln’de yapılan Spoga, İtalya Verona’daki Fiera 
Cavalli, Fransa Paris’te Salon du Cheval, Lyon’da Equita, daha küçük 
ölçekli olan Dubai’deki Al Fares ve DIHF gibi fuarlara gidip gelen Türk 
atçılarının sayısı arttı. Bu ziyaretler elbette atçılık vizyonuna da katkıda 
bulundu. İstanbul’da da EQUIST ekibi, TJK’nın ev sahipliğinde çok özel 
ve farklı bir fuar çalışması gerçekleştirdi. 
At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show, 4. seferinde 
katılımcı ve ziyaretçilerini Veliefendi Hipodromu’nda ağırladı. 
Profesyonel yarışlar yapılırken aynı zamanda amatör gösterilerin 
de sergilenebildiği, birçok etkinlikle birlikte çeşitli konferans ve 
sunumların gerçekleştirilmesine olanak tanıyan güçlü alt yapısıyla 
Veliefendi Hipodromu, atçılık fuarları açısından at dünyasına örnek 
oldu. EQUIST başka ülkelerde fuar için hipodromların sergi salonu 
olarak kullanıldığı örneklerin dışındadır. Bu örnekte Veliefendi, 
TJK yöneticilerinin vizyonu ve katkısı sayesinde, tüm olanakları ve 
etkinlikleri ile birlikte EQUIST’e güç katmıştır. TBF’nin destekleri ve 
fuara özel etkinliklerini de aynı şekilde değerlendiriyorum. İnanıyorum 
ki EQUIST, EKO Fuarcılık ekibinin organizasyon konusundaki 
deneyiminin bu iki güçlü yapının destekleri ile birleşmesinden doğan, 
dünya çapında ses getirecek ve dünya atçılık camiasını İstanbul’a 
yığacak bir potansiyele sahiptir. 
Fuara ilişkin ayrıntılar dergimizin sayfalarında yerini aldı. Fakat yeri 
gelmişken mevcut konjonktürün uluslararası etkinliklere yaptığı 
baskıya değinmemek olmaz. EQUIST gibi geçmiş dönemlerde 
katılımcısının yüzde 60’ını onlarca değişik ülkeden gelen şirketlerin 
oluşturduğu bir fuarın bu kez 3 ülkeden gelen 42 şirket ile 
gerçekleşmiş olması bile önemli bir başarıdır. Bu bir kırılma noktasıdır 
ve Türkiye’nin atçılık alanında yol alabileceğinin ve her şeye rağmen 
konuk ülkelerden katılımcı ve ziyaretçi getirebileceğinin kanıtıdır. 
Bundan sonra gerek katılımcıların gerekse ziyaretçilerin çeşitlenerek 
arttığını göreceğiz. Yeter ki TBF ve TJK başta olmak üzere Türkiye’nin 
atçılığa dair kurumları; birçok ülkenin yerel kurumlarınca desteklenen 
kendi atçılık fuarları gibi artık varlığı, faydası ve gerekliliği tartışmasız 
duruma gelen EQUIST’i sahiplenmeyi sürdürsün. Buradan söz konusu 
kurumlara bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum.
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BAŞYAZI  EDITORIAL

E questrian industry develops faster than 
expected in Turkey... Major steps have been 
taken in every field of the sector. More and 

more events from horse racing to traditional sports 
like cirit (javelin throwing) and mounted archery, 
from show jumping organized by the Turkish 
Equestrianism Federation (TBF) and to sportive-
amateur fields such as dressage, endurance and 
pony riding take place all over the country. Likewise, 
the participation in such events increases, as well.  
Among others, the management structures of the 
equestrian institutions have played an important role 

in this. History themed TV series, films, commercials and advertisements 
using the horses in the forefront have increased the interest in horses 
and equestrian sports. Horses’ taking the stage in festivals, opening 
ceremonies and other various events has kept the horses a hot agenda 
item. New publications, foreign shows and fairs have increased the interest 
in horses, as well. More and more Turkish riders visit international fairs 
such as Equitana in Essen, Spoga in Cologne - Germany, Fiera Cavalli in 
Verona, Italy, Salon du Cheval in Paris, France, Equita in Lyon, and smaller 
ones in Al Fares and DIHF in Dubai. Those events had been known and 
visited by very limited number of people from Turkey until recently. These 
visits have of course contributed to the vision of horse and horse-riding. 
And EQUIST team organized a very special and different fair in Istanbul, 
Turkey with the Jockey Club of Turkey (TJK) as the host of the event. 
The Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show hosted its 
participants and visitors at Veliefendi Racecourse at its 4th organization. 
Thanks to its strong infrastructure that allows the organization of both 
professional races and amateur shows, many events and various 
conferences and presentations, Veliefendi Racecourse set an example to the 
equestrian world in terms of equestrian fairs. EQUIST is different in nature 
than any other exhibition organized in a racecourse. Thanks to the vision and 
contribution of TJK management, Veliefendi has made EQUIST better with all 
its facilities and events. I see and evaluate the supports and special events 
of TBF the same. I believe that EQUIST has the potential to become a fair that 
will create a tremendous impact and attract the equestrian world to İstanbul. 
You will find the details of the fair in the following pages of Truva. But, we 
should not go without mentioning the pressure of the current conjuncture 
on the international events. It is still a major success that EQUIST is 
organized with 42 companies from 3 countries although 60 percent of 
its participants used to be comprised of companies from tens of different 
countries in the previous editions. This is a breaking point and is a proof 
that Turkey can proceed in the field of equestrianism and host participants 
and visitors from foreign countries despite all. We will see from now on 
that more participants and visitors from different countries will come to 
Turkey in future. What we need is just that Turkish equestrian institutions 
- especially TJK and TBF - should continue to embrace EQUIST with its 
indisputable benefits and necessity like the equestrian institutions of other 
countries supporting their local equestrian fairs. I once again extend my 
gratitude to TJK and TBF.

EQUIST Başarısında 
TJK ve TBF

TJK and TBF 
are Behind the 
Success of EQUIST

İlker Altun
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TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci Türkiye’nin 10’uncu 
hipodromunun Kasım 2017’de Antalya’da açılacağını söyledi. 
Eski projenin revize edildiğini ve yeni hipodrom için 61 milyon 

TL’lik bir bütçe ayrıldığını söyleyen Ekinci, Antalya için 2017 yılı 
yarış programına Kasım ayında başlamak üzere yarış konulacağını 
müjdeledi. Bilindiği üzere ülkemizde şu anda; İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa’da 
olmak üzere toplam 9 hipodrom bulunuyor.

Bölgeye hareket getireceği tahmin ediliyor
Projenin bir an önce hayata geçirilmesi istenirken, istihdama 
dair beklentiler ön planda. Antalya Havalimanına yaklaşık 45 km 
mesafede bulunan, Burdur karayolu üzerinde Yağca ve Kömürcü 
köyleri sınırlarında, önemli turizm noktalarından Karain Mağarası 
yakınında doğal zenginlikleri ile ön plana çıkan bölgede, yaklaşık 
800 dönüm arazi ayrılmış durumda.

M r. Yasin Kadri Ekinci, the chairman of the Jockey Club of 
turkey, has announced that the 10th racecourse of Turkey will 
be opened in Antalya in November 2017. Stating the old project 

has been revised and a budget of 61 million liras has been allocated for 
the new racecourse, Mr. Ekinci said that races will be organized starting 
from November 2017 at Antalya racecourse. As is well known, Turkey 
current has 9 racecourses in İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, 
Kocaeli, Diyarbakır, Elazığ and Şanlıurfa.

The racecourse is expected to revive the region
The project is wanted to be implemented as soon as possible since 
the expectations for the employment it will create are high. An area 
of around 800 decares has been allocated in the region attracting 
attention with its natural wealth located around 45 kms to Antalya 
Airport, at the borders of Yağca and Kömürce villages on Burdur 
highway, close to the popular touristic area Karain Cave.
The flat land surrounded by North - West Toros Mountains is said to 
be ideal for the horse races. Besides, the region has a temperate and 
humidity rate of 5 to 8 degree lower than the city center in average per 
year, making it more ideal for the races. Despite various expectations, 
the shared opinion for Antalya Racecourse is that it should be opened 
soon.

ANTALYA’YA
HİPODROM GELİYOR

ANTALYA TO HAVE A 
RACECOURSE
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51. ATATÜRK KUPASI 
SAHİBİNİ BULDU

FRANSA BİNİCİLİK FEDERASYONU 
İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILDI

COOPERATION AGREEMENT WITH
FRENCH EQUESTRIAN FEDERATION

51ST ATATÜRK CUP IS 
AWARDED

T urkish Sports Press Federation Cup, İnönü Cup and prestigious 
Atatürk Cup were organized and hosted by İstanbul Equestrian 
Sports Club from July 7 to 9, 2017. Mr. Ömer Çetin won Atatürk 

Cup with his horse Champ’s Son. Mr. Çetin has received his award from 
Mr. Atıf Bülent Bora, the Chairman of the Turkish Equestrian Federation. 
Mr. Hulki Karagülle became the second with Skara Glen’s Cascador, 
Mr. Çağrı Başel the third with Godfried Van Den Aaard, Mr. Hasan 
Şentürk with Chagal and Mr. Beysim Hüseyinoğlu with Caadet. 
Ms. Şevval Er won İnönü Cup with IQ Van’teigenlo. Ms. Er has 
received her award from Mr. Ömer İnönü. Mr. Emre Gür became 
the second with Casscolur, Mr. Necmi Eren the third with SIEC 
Fabian, Mr. Ahmet Berk Başeğmez the fourth with Pinolatta and 
Ms. Aslı Güleç with Daytona De St. Anne. The Turkish Sports Press 
Foundation Cup has been won by Mr. Boran Demir and Lou. Mr. 
Demir has received his award from Mr. Ahmet Fisunoğlu. Ms. 
Tuana Karakullukçu became the second with Camilla 11, Mr. Boran 
Demir the third with Alex V.K. Ms. İrem Lal Gören the fourth with 
Dartel Z and Alida Aylin Zavaro the fifth with Tiptoi.

7 - 9 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul Atlı Spor 
Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen TSYD Kupası, 
İnönü Kupası ve prestijli Atatürk Kupası sahiplerini 

buldu. Atatürk Kupası Champ’s Son ve Ömer Çetin’in oldu. 
Ömer Çetin ödülünü Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı 
Atıf Bülent Bora’dan aldı. 
İkinci Skara Glen’s Cascador ile Hulki Karagülle, üçüncü 
Godfried Van Den Aard ile Çağrı Başel, dördüncü Chagal ile 
Hasan Şentürk, beşinci Cadet ile Beysim Hüseyinoğlu oldu. 
İnönü Kupası IQ Van’teigenlo ile Şevval Er’in oldu. Şevval Er 
ödülünü Ömer İnönü’den aldı. İkinci Casscolur ile Emre Gür, 
üçüncü SIEC Fabian ile Necmi Eren, dördüncü Pınolatta ile 
Ahmet Berk Başeğmez, beşinci Daytona De St.Anne ile Aslı 
Güleç odu. TSYD Kupası Lou Lou ve Boran Demir’in oldu. 
Boran Demir ödülünü Ahmet Fisunoğlu’ndan aldı. Yarışma 
ikincisi Camilla 11 ile Tuana Karakullukçu , üçüncü Alex V.K. 
ile Boran Demir, dördüncü Dartel Z ile İrem Lal Gören, beşinci 
Tiptoi ile Alida Aylin Zavaro oldu.

B inicilik Federasyonu, Avrupa’nın en büyük 
organizasyonlarından olan Fransa Binicilik 
Federasyonu’ndan çeşitli konularda 

destek alabilmek amacıyla bir işbirliği 
anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında 
talep halinde çeşitli branşlarda uzman 
eğiticilerin temini ve eğitim dokümanlarının 
tedariki mümkün olacak. İlk planda 
Fransız Federasyonu’nun çok beğenilen 
kitaplarından ‘Guide Galops’un Türkçeye 
çevrilme ve basım hakkı satın alındı.

T he Turkish Equestrian Federation has signed a cooperation 
agreement with the French Equestrian Federation, one 
of the largest organizations in Europe, to get support 

about various matters. Thanks to the 
agreement, expert trainers from various 
fields and training documents can be 
requested from the French Federation. As a 
first step, the right to translate and publish 
the ‘Guide Galops’, the most popular 
book of the French Federation has been 
purchased.
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YARIŞ ATLARINA
ÖZEL HASTANE

SPECIAL HOSPITAL 
FOR RACE HORSES

T he Horse Hospital of the Jockey Club of Turkey (TJK) 
serves the race horses 24/7 with 5 veterinaries at 
Yeşiloba Racecource in Adana. Stating that the horse 

hospital is established to handle all kinds of health problems 
of the horses, Veterinary Mr. Kemal Çetinoğlu told that “We do 
not only offer treatment services. We give all kinds of support 
before or after races.”
The health problems of the race horses with a value from 100 
thousand liras to millions are treated at their special hospital. 
Brought to the hospital by their grooms, the horses are first 
registered by scanning their microchips when they come, just 
like normal hospitals, before the treatments. Various tests are 
held to identify health problems and the treatment method is 
decided based on the determined health problem. The hospital 
even has a laboratory, an operation room and an infirmary. 
Depending on the problems of the horses, they even have 
x-ray or ultrasonography tests. The veterinaries share the 
test results with and give detailed information to the owners/
grooms of the horses. The services are offered at lower rates 
to the horse owners.

“Treatment procedures are applied with the horse owners/grooms”
Mr. Çetinoğlu remarked that the horse hospital is capable 
of providing any kind of treatment. Noting that the horses 
are registered with microchips allowing display of previous 
treatments, Mr. Çetinoğlu further commented as follows: 
“All kinds of treatments can be made to the horses at our 
Racecourse. After the patient admittance unit controls the 
microchips of the horses, we get all necessary information 
about the horses.  We apply the necessary treatment 
procedures according to the analyses of horse owners/
grooms.”

“We also give medical support”
Noting that they give medical support before and after races 
and start treatment according to the health situation of the 
horses, Mr. Çetinoğlu commented as follows: “We do not only 
treat horses here. We give all kinds of support before and after 
the races. We mostly implement treatments to the horses 
according to the complaints made before and after races.”

A dana’da Yeşiloba Hipodromu’ndaki Türkiye Jokey Kulübü 
(TJK) At Hastanesi’nde görevli 5 veteriner hekim, 7 gün 
24 saat yarış atlarına kesintisiz sağlık hizmeti veriyor. 

Veteriner Hekim Kemal Çetinoğlu, at hastanesinin atların her türlü 
sağlık sorunlarını çözmek için kurulduğunu belirterek, “Burada 
sadece tedavi de yapmıyoruz. Yarış öncesi veya sonrası her türlü 
desteği veriyoruz” dedi.
100 bin liradan başlayıp, milyonlarca liraya kadar değeri olan 
yarış atlarının sağlık sorunları kendilerine özel hastanede 
gideriliyor. Seyislerinin gözetiminde hastaneye getirilen atlar, 
ilk giriş yaptıklarında normal hastanelerdeki gibi mikro çipleri 
okutularak kayıt altına alınıyor ve daha sonra muayeneye 
başlanıyor. Sağlık sorununun tespiti için çeşitli testlere tabi 
tutulan atlara, test aşamasından sonra sağlık sorununa göre 
tedavi yöntemi belirleniyor. Hastane bünyesinde kan tahlili için 
laboratuvar, ameliyathane ve revir odaları da bulunuyor. Ayrıca 
atların sorunlarına göre röntgen filmi veya ultrason testi yapılıyor. 
Veteriner hekimler daha sonra test sonuçlarını atın ilgililerine 
ayrıntılı şekilde anlatıp bilgi veriyor. Ayrıca, at hastanesinde at 
sahipleri hizmetlerden düşük ücretlerle yararlanıyor.

“Tedavi prosedürleri ilgililerle uygulanıyor”
Hastanenin veteriner hekimlerinden Kemal Çetinoğlu yaptığı 
açıklamada, at hastanesinde atlara bütün müdahalelerin yapıldığını 
söyledi. Atların mikro çip ile kayıt altına alındığını ve bu mikro çip 
sayesinde atlara daha önce ne gibi tedaviler yapıldığını gördüklerini 
söyleyen Çetinoğlu, “Hipodromumuzda bulunan atlara her türlü 
müdahale yapılmaktadır. Hasta kabul birimi tarafından ilk önce 
atların mikro çip kontrolü yapıldıktan sonra atla ilgili her türlü 
bilgiye mikro çip sayesinde ulaşabiliyoruz. Hastanemize gelen 
atlarda öncelikle at ilgililerimizden aldığımız analizler sonucunda 
gerekli tedavi prosedürlerini uygulamaktayız” dedi.

“Tıbbi destek de veriyoruz”
Atlara yarış öncesi ve sonrası tıbbi destek uyguladıklarını ve atların 
kendi sağlık durumlarına göre tedaviye başladıklarını belirten 
Çetinoğlu, “Burada sadece tedavi yapmıyoruz. Yarış öncesi ve 
sonrası her türlü bilgi ve desteği veriyoruz. Daha çok yarış öncesi 
ve yarış sonrası atlardan gelen olumlu veya olumsuz şikayetler 
üzerine tedaviler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Diş sağlığı ve diş hastalıkları konusunda Avrupa’nın 
önde gelen diş hekimlerinden biri olan Olivier Gilot, 
Türkiye Jokey Kulübü’nün davetlisi olarak, seminer 

vermek üzere ülkemize geldi.
Eğitimin sabah seansında, temel at dişçiliği sunumu 
gerçekleştiren Gilot, öğlenden sonra ise Veliefendi 
Hipodromu Tay Satış Merkezi’nde diş problemi bulunan 
atlara uygulamalı eğitim verdi. Eğitimini ertesi gün de 
sürdüren ünlü at diş hekimi, sabah seansında Temel 
Pataloji Sunumu, öğlenden sonra ise diş problemi olan atlar 
üzerinde uygulamalı çalışma eğitimi verdi.
Eğitimin son günü ise, ekipman kullanımı ve diş problemi 
olan atlar üzerinde uygulamalı çalışma yapan Olivier 
Girot’un eğitimleri sona erdi. Diş hekimi Olivier Gilot, atlarda 
diş sağlığını korumak için yapılması gerekenlerin yanında 
hastalıkların nedenleri, ortaya çıkma mekanizmaları ve 
temel patoloji üzerine bilgiler aktardı.

“Diş hastalıkları atlarda yaygın olarak görülen sağlık 
problemlerinden biridir. Diş kayıplarının en önemli 
nedeni olan diş hastalıkları, yaygın tıbbi problemlerin 
üçte birini oluşturmaktadır. Dişler, sindirim sisteminin 
başlangıcında bulunurlar. Dişlerde ortaya çıkan problemler, 
diğer hayvanlarda olduğu gibi atlarda da alınan gıdaların 
yeteri kadar sindirilememesine, yemden yararlanmanın 
düşmesine ve sindirim sistemi bozukluklarına yol 
açmaktadır. Ayrıca diş hastalığı bulunan atların sevk ve 
idaresi oldukça zordur. Özellikle yarış atlarında görülen 
düşük performans, diş bakımının ihmal edilmesinin 
doğrudan bir sonucudur.”

AT DİŞ HEKİMİ 
OLIVIER GILOT’UN 
EĞİTİMLERİ 
SONA ERDİ

B eing one of the well-known equine dentists in Europe about 
dental health and diseases, Mr. Olivier Gilot visited Turkey 
to give seminars upon the invitation of the Jockey Club of 

Turkey.
Making a presentation about main equine dentistry in the morning 
session of the training having started on first day of week and  
Mr. Gilot gave applied training on the horses with dental problems 
at Foal Sales Center of Veliefendi Racecourse in the afternoon. 
Continuing with its training on Tuesday, the well-known equine 
dentist made a presentation about main pathology in the morning 
and continued the afternoon session with applied workshop on 
horses with dental problems.
The trainings of Mr. Gilot ended on Wednesday after three days, 
with equipment use and applied training on horses with dental 

problems. In addition to the information about how to protect the 
dental health, equine dentist Mr. Gilot also explained the reasons of 
dental problems of the horses, the mechanisms causing them and 
main pathology.
“Dental diseases are one of the most common health problems 
experienced with the horses. Being the main reason of the loss 
of teeth, the dental diseases constitute one third of the common 
medical problems. The teeth are the beginning of the digestive 
system. Like all other animals, the dental problems in horses 
prevent sufficient digestion of the food, decrease the utilization 
of the feed and cause digestive system disorders. Besides, the 
management and direction of the horses with dental diseases is 
very difficult. Especially the low performance of the race horses is 
the natural result of the dental care.”

EQUINE DENTIST 
OLIVIER GILOT 
GIVES DENTAL 
TRAINING IN TURKEY
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K lasik atçılık ve binicilik öğretilerine ışık tutan Nicolas 
Blondeau, kendi adını taşıyan Blondeau Metodu’nu tanıtmak ve 
eğitim vermek için Türkiye Jokey Kulübü’nün davetlisi olarak 

ülkemize geldi.
Nicolas Blondeau, Apranti Eğitim Merkezi açık manej alanında 
tay kırma demonstrasyonu ile start makinesine ve at vanına  
girme problemi yaşayan atlar üzerinde eğitim çalışmaları 
gerçekleştirdi.

DÜNYACA ÜNLÜ AT EĞİTMENİ 
NICOLAS BLONDEAU 
TÜRKİYE’YE GELDİ

WORLD-KNOWN HORSE 
TRAINER NICOLAS BLONDEAU 
VISITS TURKEY

S hedding light on the classical horse and equestrian training, Mr. 
Nicolas Blondeau visits Turkey to promote and give trainings about 
Blondeau Method upon the invitation of the Jockey Club of Turkey.

Mr. Blondeau gave trainings about the horses which have problems with 
the main trainings and first mounting and entering into start machine and 
getting on the horse van.

SAMSUN’A DA 
HİPODROM MÜJDESİ

T ürkiye Jokey Kulübü (TJK) ülke 
genelinde 4 hipodromun daha hizmete 
girmesinin planlandığını belirtti. 2017'de 

hipodrom yapımı planlanan 4 ilden biri de 
Samsun oldu.
TJK, hipodrom müdürlerinin katılımıyla yaptığı 
değerlendirme toplantısında önemli kararlar 
aldı. Hipodrom müdürlerinin talep ve önerileri 
doğrultusunda 2017 yılında TJK bütçesinin 
planlanması yapılırken, 4 ilde hipodrom 
yapılmasının ön kararı alındı. Antalya'da 
Hipodromun proje çalışmalarının devam ettiği 
ve bitmek üzere olduğu, 2017'de Antalya 
Hipodromu'nda yarışların yapılacağı bildirildi. 
Samsun, Erzincan ve Konya Hipodromları için 
hazırlıkların sürdüğü, Türkiye'deki 9 hipodromun 
gelecek yıla 13'e çıkacağı öğrenildi. 

T he Jockey Club of Turkey (TJK) gives the 
good news that 4 new racecourses will be 
established in Turkey. Samsun is one of 

the cities where one of the 4 new racecourses is 
planned to be built in 2017.
TJK has taken important decisions as a 
result of the assessment made with the 
participation of the racecourse managers. In 
line with the requests and recommendations 
of the racecourse managers, a pre-decision is 
made for the construction of racecourses in 4 
provinces in Turkey during the 2017 budgeting 
works. TJK has informed that the project works 
for Antalya Racecourse are currently ongoing 
and will be completed soon and races will 
be organized at Antalya Racecourse in 2017. 
Moreover, the preparations for Samsun, Erzincan 
and Konya Racecourses are currently ongoing 
and the number of racecourses in Turkey will 
increase from 9 to 13 next year. 

TJK TO BUILD A RACE 
COURSE IN SAMSUN
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ULUSLARARASI SPORCU HABERLERİ

CELEBRATION 
CEREMONY FOR 
2017 TURKISH 
SHOW JUMPING 
CHAMPIONS

O ktay Sezek Baltica Tour’da
Milli sporcumuz Oktay Sezek Ciekocinko Polonya’da düzenlenen Baltica Spring 
Tour kapsamında katıldığı YH yarışmasında Hylke adlı atı ile hatasız birinci oldu. 

Aynı hafta düzenlenen CSI1* yarışmalarında Unlimited Lady isimli atı ile 135 cm Grand 
Prix yarışmasında 3. oldu. 

Oğuz Dalmış Gururlandırdı
25-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Bonheiden Belçika’da düzenlenen Engel Atlama 
Yarışmaları kapsamında düzenlenen Genç Atlar turunda milli sporcularımızdan Oğuz 
Dalmış ‘Consandra’s Girl’ isimli atı ile birinci oldu. 

Derin Demirsoy Poznan CSI4* Finalde 4. Oldu
Milli Sporcularımızdan Derin Demirsoy 15-18 Haziran 2017 tarihlerinde katıldığı CSI4* 
yarışmalarının 18 Haziran 2017 pazar günü koşulan 160cm Grand Prix müsabakasını 
‘Harry K’ adlı atı ile hem yarışmada hem de barajda hatasız bitirerek 4. oldu.

O ktay Sezek at Baltica Tour
One of the Turkish national equestrian, Mr. Oktay Sezek became the first with his 
horse Hylke without any mistake at YH race at Baltica Spring Tour in Ciekocinko, 

Poland. Mr. Sezek became also the 3rd at 135-cm Grand Prix at CSI1* races organized in 
the same week with his horse Unlimited Lady. 

Oğuz Dalmış Made us Proud
Turkish national equestrian Mr. Oğuz Dalmış won the first place with his horse ‘Consandra’s 
Girl’ in Young Horses tour at Show Jumping Races organized in Bonheiden, Belgium from 
May 25 to 28, 2017. 

Derin Demirsoy Becomes the 4th at Poznan CSI4* Final
Mr. Derin Demirsoy, one of the Turkish national equestrians, finished the 160-cm Grand Prix 
as the 4th with his horse ‘Harry K’ without any mistake on June 18, 2017 at the CSI4* races 
organized from June 15 to 18, 2017.

2017 ENGEL 
ATLAMA TÜRKİYE 
ŞAMPİYONLARINA 
KUTLAMA TÖRENİ

2 017 Engel Atlama Türkiye 
Şampiyonları Ustalar Kategorisi 
Uğur Yılmaz, Genç Yetişkinler 

Kategorisi Buse Şamlı, Gençler 
Kategorisi ile Necmi Eren ve Yıldızlar 
Kategorisi Boran Demir Türkiye Binicilik 
Federasyonu Başkanı Sayın Atıf Bülent 
Bora’dan kupalarını aldılar. 

T he champions of 2017 Show Jumping 
Races, Mr. Uğur Yılmaz from Adults 
category, Ms. Buse Şamlı from Young 

Adults, Mr. Necmi Eren from the Youth 
category and Mr. Boran Demir from the 
U14 category received their award cups 
from Mr. Atıf Bülent Bora.

NEWS ABOUT INTERNATIONAL
TURKISH JOKEYS
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LONGINES ULUSLARARASI
YARIŞ FESTİVALİ HEYECANI 
İSTANBUL’DA YAŞANDI

LONGINES INTERNATIONAL RACING 
FESTIVAL ORGANIZED IN İSTANBUL 

T he “International Racing Festival” 
hosting the most important 
stablemates of the world was 

organized for the 2nd time at Veliefendi 
Racecourse from September 2 to 3 under 
the sponsorship of Longines. 
WONNEMOND (Areion - Windaja / Surako) 
trained by Sascha Smrczek owned by 
Stall Frohnbach has won Topkapı Trophy 
(Open-G2/ULS), being the most important 
race of the 2-day festival. The 4-year old 
chestnut thoroughbred castrated horse‘s 
jockey Ms. Daniele Porcu has played an 
important role in winning Topkapı Trophy. 
The trophy was won by PRODUCER in 
2013, GLORY AWAITS in 2014, TOORMORE 
in 2015 and BLOND ME in 2016. The 
owner of the thoroughbred winning the 
race, Stail Frohnbach has received his 
trophy and watch prize from Longines 

Brand Coordinator Ms. Beliz Erdem Ünsal. 
Malazgirt Trophy (G1/ULS-W) organized 
for Arabian horses was won by the scarlet 
stallion MURAAQIB owned by Mr. Hamdan 
Al Maktoum and trained by Mr. François 
Rohaut, with his jockey Mr. François 
Xavier Bertras. 
The thoroughbred SECRET NUMBER 
owned by Godolphin Ecury and trained by 
Saeed Bin Suroor has won the Bosphorus 
Trophy (G2/ULS) hosting European 
thoroughbred horses and having the 
“black type” status in the world since 
2003, with the jockey Mr. Gerald Mosse. 
On the last day of the festival, Sunday, 
the “Longines Prize for Elegance” event 
was organized where the most elegant 
lady was selected. The winner Ms. Arzu 
Aracı won a watch from the collection 
“Conquest Classic”.

T ürk atçılığının, dünyanın önemli 
ekürilerini misafir ettiği ve bu 
yıl Longines sponsorluğunda

2. kez düzenlenecek  “Uluslararası 
Yarış Festivali” Kurban Bayramı’na 
denk gelmesi sebebiyle “çifte bayram” 
coşkusuyla 2-3 Eylül tarihlerinde 
Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti.
Atçılığımızın tanıtımı ve 
safkanlarımızın yabancı konuklarla 
güçlerini sınaması açısından, önemli 
olan ‘Longines Uluslararası Yarış 
Festivali’ne bu sene İngiltere, Fransa, 
Almanya, Bulgaristan’dan toplam 29 
misafir safkan katıldı. Festivalde 25 
de Türk atı start alacak. Safkanların 
ünlü sahipleri, antrenörleri ve dünyaca 
ünlü jokeyler ile çok sayıda yarışçılık 
otoritesi ve yabancı basın mensubu da 
İstanbul’a geldiler
2 Eylül Cumartesi günü ışıklar 
altında gerçekleşecek ilk gün 
programında, toplam 3 uluslararası 
koşu gerçekleştirildi. 3 Eylül Pazar, 
yani festivalin final gününde ise, en 
önemli 4 uluslararası koşu gündüz 
gerçekleşti. 
Yarış Festivali kapsamında 7 koşuda 
toplam 1.923.125 Euro para ödülü 
dağıtıldı.
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K onya’nın Beyşehir İlçesi’nde yer 
alan ve 2 bin yıl önce at yarışı 
kurallarının yazıldığı Lukuyanus 

Anıtı’nda ilk kez Türkiye Jokey Kulübü, 
Türkiye Binicilik Federasyonu ve 
Beyşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Atlı 
Dayanıklılık Yarışmaları’ düzenlendi.
Yarışma kapsamındaki 10 kilometrelik 
parkurda; Türkiye Binicilik 
Federasyonu (TBF) Başkanı Atıf Bülent 
Bora, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 
Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye 
Jokey Kulübü Genel Müdürü Tuncel 
Aydın, Türkiye Jokey Kulübü Genel 
Müdür Yardımcısı Burak Konuk, 
Uluslararası At ve Binicilik Fuarı 
EQUIST’in organizatörü Eko Fuarcılık 
İdari Direktörü İlker Altun, Milli 
Binici Ferhat Yavaş, Milli Binici Ülkan 
Delikan ve CNN Türk Programlar 
Koordinatörü Aslı Öymen at bindi. 3 
kategoride düzenlenen yarışmalarda, 
toplam 27 sporcu yarışmalara katıldı.
Eko Fuarcılık İdari Direktörü İlker 
Altun, 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde 
Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türkiye 
Jokey Kulübü’nün desteği ile Veliefendi 
Hipodromu’nda gerçekleşecek 
olan 5. Uluslararası At ve Binicilik 
Fuarı EQUIST’de de benzer bir Show 
yarışması düzenlemek istediklerini 
dile getirdi. İlker Altun; “TBF ve TJK’nın 
işbirliği ile gerçekleştirdiği bu etkinlik 
gösteriyor ki; Türkiye’de atçılık ve 
binicilik alanındaki gelişim, elbirliği 
ile hız kazanıyor. Biz de EKO Fuarcılık 
olarak EQUIST’i organize ederek bu 
gelişime katkıda bulunuyoruz” dedi.
Atlı Dayanıklılık (Endurans), şeyhlerin 
sporu olarak öne çıksa da kökü Orta 
Asya’ya dayanmaktadır. At ve binicinin 
hem kondisyonu hem de sağlamlığının 
test edildiği Atlı Dayanıklılık; Avrupa, 
Asya, Amerika ve Orta Doğu’da 
oldukça popüler bir binicilik dalı. 
Ayrıca Dünya Binicilik Federasyonu 
(FEI) verilerine göre de en hızlı 
büyüyen binicilik dalıdır.

‘ Endurance Races’ have been organized 
for the fist time at Lukuyanus Monument 
in Beyşehir, Konya, where the horseracing 

rules were written 2 thousand years ago with 
the contribution of the Jockey Club of Turkey 
(TJK), the Turkish Equestrian Federation 
(TBF) and Beyşehir Municipality. As part of 
the races, TBF Chairman Mr. Atıf Bülent Bora, 
TJK Chairman Mr. Yasin Kadri Ekinci, TJK 
General Manager Mr. Tuncel Aydın, TJK EVP 
Mr. Burak Konuk, International Horse and 
Equestrian Fair EQUIST organizer Eco Fair 
Co. Administrative Director Mr. İlker Altun, 
National Equestrian Mr. Ferhat Yavaş, National 
Equestrian Mr. Ülkan Delikan and CNN Türk 
Program Coordinator Ms. Aslı Öymen have 
rode horses on a 10-km racetrack. A total of 
27 equestrians have participated in the races 
organized under 3 categories. 
Mr. İlker Altun, the Administrative Director of 
Eco Fair Co., said that they want to organize 
a similar show at the 5th International Horse 

and Equestrian Fair EQUIST to be organized 
at Veliefendi Racecourse with the support of 
the Turkish Equestrian Federation and the 
Jockey Club of Turkey from May 11 to 13, 
2018. Mr. Altun made the following remarks 
about the event: “This event organized under 
the coordination of TBF and TJK shows 
that the developments in Turkey regarding 
equestrianism gain momentum under the 
cooperation of the related parties. We as ECO 
Fair Co. contribute to this development by 
organizing EQUIST.” 
Endurance is known as the sports of the 
sheikhs but in fact its foundations have 
been laid in the Central Asia. Testing both 
the condition and endurance of the horse 
and its equestrian, the Endurance is a very 
popular type of equestrianism in Europe, 
Asia, America and the Middle East. It is also 
the fastest developing type of equestrianism 
according to the World Equestrianism 
Federation (FEI).

BAŞKANLAR LUKUYANUS ANITI İÇİN YARIŞTILAR

CHAIRMEN RACE FOR 
LUKUYANUS MONUMENT 
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At taşımacılığı alanında global markamız 
Turkish Cargo, bu alanda örnek bir 
gelişim sergiliyor. Firma yetkilileri 
son gelişmeler hakkında sorularımızı 
yanıtladılar.

T urkish Cargo at taşımacılığında nasıl bir 
yapılanmaya ve teknik altyapıya sahip?
Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olmamızın 

avantajı ile atları, sağlıklı ve hızlı bir şekilde 60’dan fazla 
noktaya ulaştırıyoruz. Turkish Cargo olarak, yıllardır 
gerçekleştirdiğimiz canlı hayvan taşıma operasyonlarının 
verdiği tecrübe ile at taşıma operasyonlarını başarılı bir şekilde 
sürdürmeye devam ediyoruz.
At taşımalarındaki operasyonel süreçler IATA LAR (Live 
Animals Regulations) sertifikalı uzman personeller tarafından 
yürütülmektedir. Atlar uçuş saatine kadar, ısı ve havalandırma 
sistemi bulunan canlı hayvan odalarındaki at barınaklarında 
bekletiliyor. Bu sayede atlar, sıra dışı hava şartlarından 
korunarak, aşırı güneş altında, gürültülü ortamda veya hava 
akımında bulunmamış oluyor. Bekleme süresince, göndericinin 
bilgisi ve seyisin talimatı doğrultusunda atların beslenme 
ihtiyacı karşılanıyor. Atların yükleme ve uçuşu esnasında at 
konteynerleri (at stall) kullanılıyor ve atların kargo uçuşlarında 
güvenli ve konforlu bir şekilde taşınması sağlanıyor. 

At taşımalarındaki pazar payınızı arttırmak için ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz? Önemli taşımalar oluyor mu? 
Sektörün hem Türkiye açısından hem de global açıdan 
gelişimini nasıl öngörüyorsunuz? 
Turkish Cargo olarak, sektördeki yerimize dikkat çekerek iş 
ortaklarımız ile ilişkileri güçlendiriyor, yeni iş olanaklarını 
belirliyor ve bu doğrultuda uluslararası fuarlarda yer alıyoruz. 
19-21 Mayıs tarihleri arasında Veliefendi Hipodromu İstanbul’da 
gerçekleştirilen Equist At ve Binicilik Fuarı’na katıldık. 
Fuar süresince yerel otoriteler, kargo acenteleri, ulusal ve 
uluslararası medya ve at taşıma yetkilileri ile görüşmeler ve 
iş bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, küresel 
taşımacılık ve lojistik firmaları ile “at ve binicilik” firma 
yetkililerine Turkish Cargo’nun at taşıma hizmetleri ve büyüyen 
uçuş ağına dair bilgiler aktarılmıştır. Türk Hava Yolları’nın 
sponsorluklarından birini üstlendiği, dünyanın en prestijli spor 
etkinliklerinden CHIO Aachen, 14-23 Temmuz tarihleri arasında 

H ow is the structure and technical infrastructure of 
Turkish Cargo in horse transport?
 Thanks to the advantage of flying to the highest 

number of locations in the world, we as Turkish Cargo carry 
the horses to more than 60 destinations in a proper way 
and fast. With our long years of experience in transporting 
livestock, we continue to provide successful horse transporting 
services.
The operational processes of horse transports are performed 
by expert personnel with IATA LAR (Life Animals Regulations). 
The horses are kept at horse shelters with heating and 
air conditioning systems until the flight time. This ensures 
protection of the horses from extraordinary weather conditions 
and not keeping them under excess sun, in noisy environments 
or in air stream. During the waiting time, the horses are fed 
in accordance with the directions of their grooms under the 
knowledge of the senders. Horse stalls are used for loading and 
during the flight of the horses, ensuring safe and comfortable 
transport of the horses during cargo flights. 

TURKISH CARGO 
AT TAŞIMACILIĞINDA 
ÇITAYI YÜKSELTİYOR

TURKISH CARGO
RAISES THE 
BAR FOR HORSE 
TRANSPORTS
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Our global brand for horse transports, 
Turkish Cargo shows an exemplary 
development in horse transports. The 
company officials have answered our 
questions about the latest developments 
in the company. 

at sporları meraklılarını Almanya’nın tarihi kenti AAchen’da 
bir araya getirdi.350 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan dünya 
binicilik festivali CHIO Aechen 2017, birbirinden heyecanlı 
yarışlara sahne oldu.27 ülkeden 334 sporcunun katıldığı CHIO 
Aachen 2017’de yaklaşık 2,7 milyon Euro para ödülü dağıtıldı. 
Yaptığımız önemli taşımalara örnek olarak; 2016 yılında 
yapılan Gazi Koşusunu kazanan ‘’GrayStorm’’ adlı şampiyon 
atın, uluslararası yarışlara katılmak için Dubai’ye taşınması 
gösterilebilir. Yarışmaları tamamlayan at Turkish Cargo güvencesi 
altında İstanbul’a sağlıklı ve konforlu şekilde getirilmiştir.
Atların hassas canlılar olması, taşıma esnasında farklı 
reaksiyonlar vermesine neden oluyor. Atların en kısa sürede 
varış noktasına ulaştırılması da bu nedenle büyük önem arz 
ediyor. Bu da hız faktörü ile öne çıkan hava taşımacılığına 
olan talebi arttırıyor. Turkish Cargo da gelişen sektöre ayak 
uydurmak için, sektör gerekliliklerini takip etmekte, eksiklerini 
tamamlamakta ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır. 
İstanbul yeni havalimanında at taşımalarına özel canlı hayvan 
tesisi yapılması planlanmaktadır. At tesisi için gerekli altyapı, 
teçhizat ve ekipman çalışmalarına başlanmıştır.

Sizinle at taşımacılığı yapmak isteyenler nelere dikkat 
etmeliler, önerileriniz nelerdir?
At gönderileri için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA 
LAR (Live Animals Regulations) yönetmeliği referans olarak 
kullanılmaktadır. At taşıma operasyonlarında, yönetmelikte 
belirtilen dokümantasyon, paketleme, etiketleme ve işaretleme 
kuralları uygulanmaktadır. At göndericileri, taşımaya ait bilgileri 
eksiksiz şekilde hava kargo acentesine bildirmelidir. Acente 
yetkilileri ise atları, IATA LAR (Live Animals Regulations) 
kurallarına uygun şekilde taşımaya hazır hale getirmelidir ve 
bize teslim etmelidir.

What do you do to increase your market share in horse 
transports? Do you perform important transports? What do 
you think about the development of the sector both in Turkey 
and globally? 
We strengthen our relationship with our business partners by 
attracting attention to our situation in the sector, find new business 
opportunities and attend international fair for this purpose. We were 
at the Horse and Equestrian Fair Equist organized at Veliefendi 
Racecourse, in İstanbul, from May 19 to 21. We held meetings and 
formed business connections with local authorities, cargo agencies, 
national and international media and horse transporting officers 
during the fair. We also promoted the horse transporting services 
and the ever increasing flight network of Turkish Cargo to global 
transport and logistics companies and “horse and equestrian” 
company officers. One of the most prestigious sports events in 
the world, CHIO Aachen also supported by the Turkish Airlines 
brought together the equestrianism fans to Aachen, Germany from 
July 14 to 23.Hosting more than 350 thousand visitors, the world 
equestrianism festival CHIO Aachen 2017 has witnessed exciting 
races. A total reward of around 2.7 million euros was awarded at 
CHIO Aachen 2017 attended by 334 equestrians from 27 countries, 
Regarding the important transports we make, we can talk about 
the transport of the champion “GrayStorm” winning Gazi Race 
2016 to Dubai for attending international races. The horse has 
been transported back to İstanbul in a proper and comfortable way 
under the assurance of Turkish Cargo after the races.
Being sensitive animals, horse give different reactions during 
transport. Therefore, it is of crucial importance that the horses 
should be taken to the destination as fast as possible. This 
increases the demand for air transport since it is the fastest 
transport mode available. To keep up with the sector, Turkish Cargo 
follows the sector requirements, resolve its deficiencies and take 
necessary actions. A horse facility is planned to be constructed 
at the new airport of İstanbul. Necessary infrastructure and 
equipment works have been started for that facility.

What should people wanting to prefer you for horse transport 
pay attention to? What will you recommend to them?
We comply with the IATA LAR regulations as reference for 
acceptance, storage and shipping processes for horse deliveries. 
We implement the documentation, packaging, labelling and 
marking rules in the regulations for horse transport operations. The 
horse shippers should send full transport details to the air cargo 
agency. The agency officers should then prepare the horses for 
transport in accordance with the IATA LAR rules and deliver to us.
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T ruva Dergisi’nin de takip ettiği EQUITANA Atlı Sporlar 
Fuarı 9-19 Mart tarihleri arasında Almanya’nın Essen 
şehrinde gerçekleştirildi. 15 holde, 30 ülkeden 750 

katılımcı ve 200 binden fazla ziyaretçi ile gerçekleştirilen fuar 
bir festival havasındaydı.  
Fuarın bu yılki başarısının ardında ziyaretçilerin yatırım 
yapmaya ve satın almaya hevesli olmaları yatıyordu. Konuyu 
değerlendiren fuarın direktörü Christina Uetz, fuarın 20 yıllık 
geçmişindeki en iyi fuarı yaşadıklarını ve atçılığın gelişimine 
dair umutla dolduklarını ifade etti. 

Ünlü İsimlerle Eğitim
EQUITANA Eğitim Projesi fuarın en ilgi gören 

etkinliklerinden oldu. 9 gün boyunca atçılığın farklı 
alanlarındaki uzmanlar eğitimler verdiler ve ziyaretçilerin 
merak ettikleri soruları yanıtladılar. Uygulamalı eğitimler 
özellikle genç ziyaretçiler tarafından yakından takip edildi. 
Alman televizyonlarından bilinen Sandra Schneider, Bernd 
Hackl’ın yanı sıra; Grand Prix binicisi Uta Gräf, “Tellington 
Touch” mucidi Linda Tellington-Jones, dresaj öğretmeni 
Horst Becker, uzman antrenör Ute Holm, Working 
Equitation uzmanı Stefan Baumgartner, dar alan uzmanı 
Kenzie Dysli ve usta eğitmen Peter Kreinberg gibi isimler 
ziyaretçilerle buluştular.
Bir sonraki EQUITANA Fuarı 9-17 Mart 2019 tarihleri arasında 
yine Essen Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

EQUITANA ATÇILIĞIN 
GELECEĞİ İÇİN UMUT VERDİ
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M onitored also by Truva Magazine, EQUITANA - 
Equestrian Sports World Fair was organized in Essen, 
Germany from March 9 to 19. The fair was like a 

festival with 750 participants and more than 200 thousand 
visitors from 30 countries hosted at 15 halls.  
The desire of the visitors to invest and purchase has brought 
success to the fair this year. Commenting on their success, 
fair director Christina Uetz said that it was the best fair in the 
last 20 years and made them hopeful for the development of 
equestrianism. 

Trainings to famous names
One of the most interesting events of EQUITANA was the 
Training Project. Experts from different fields of equestrianism 
organized trainings for 9 days and answered the questions of 
the visitors. Applied trainings especially attracted the interest 
of young visitors. With the training organizations during the fair, 
visitors came together with famous names such as Sandra 
Schneider and Bernd Hackl, Grand Prix equestrian Uta Gräf, 
Linda Tellington-Jones - the inventor of “Tellington Touch”, 
dressage trainer Horst Becker, expert trainer Ute Holm, Working 
Equitation expert Stefan Baumgartner, liberty dressage expert 
Kenzie Dysli and expert trainer Peter Kreinberg.
EQUITANA will be again organized at Essen Fair Center from 
March 9 to 17, 2019.

EQUITANA  GIVES 
HOPE FOR FUTURE OF 
EQUESTRIANISM



FUAR  EXHIBITION

18  TRUVA  No8 / 2017

3 -5 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen Spoga Horse 
Spring, 32 ülkeden 425 katılımcı ile gerçekleşti. Sgopa, 
yüzde 60’ı yurt dışından olmak üzere yaklaşık 39.000 

ziyaretçi ağırladı. 
Köln’de düzenlenen fuarda katılımcı sayısında belirgin bir artış 
kaydedildi. Fuarda binici ve at kıyafetlerinden eyer, kask gibi at 
ekipmanlarına, at sektörüne yönelik bakım, sağlık ve beslenme 
gibi ürün profillerine yer verildi.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Koelnmesse Baş İşletme 
Sorumlusu Katharina C. Hamma, “Ziyaretçilerin, yüzde 60’ı 
yurt dışından gelen 113 ülkeden geliyor. Bu nedenle fuar bir 
kez daha uluslararası bir hale geldi. Bu, ticaret fuarının önde 
gelen uluslararası konumunu açıkça destekliyor Katılımcı sayısı 
açısından bu yıl yüzde 3’lük bir artış sağladı” dedi. 

Spoga Horse Ödülleri
Yenilikler kategorisinde Komperdell Sportartikel, 2018’de 
Emniyet Yelekli Binicilik Çapraz Vücut Koruması birinci oldu. 
Horseware Products Ltd, yelek Isola Gilet ile Sürdürülebilirlik 
kategorisinde kendisini gösterdi. 
Satış Kavramları alt kategorisinde yer alan altın madalya, 
HKM Spor Malzemeleri’ne sinema filmi Wendy’nin ürün 
koleksiyonuyla gitti. Cabasus, jüri özel ödülünü bir uygulama ve 
hareket izci ile talep etti.

Rakamlarla Spoga Sonbahar 2017
Spoga Horse Spring’e bu yıl yurt dışından gelen katılımcı payı 
yüzde 81 oldu ve 31 ülkeden gelen 425 şirket katıldı. Spoga Horse 
ve spoga + gafa 2017 dış ticaret ziyaretçilerin payı yüzde 60 oldu. 
Fuara 113 ülkeden yaklaşık 39.000 ziyaretçi katılım gösterdi.
Bir sonraki buluşma sonbaharda Spoga Horse Autumn olarak, 
4-6 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Daha fazla 
bilgi www.spogahorse.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.

SPOGA HORSE SPRING’E 
ULUSLARARASI KATILIM 
GİDEREK ARTIYOR



    No8 / 2017  TRUVA 19

FUAR  EXHIBITION

O rganized from September 3 to 5, Spoga Horse Spring 
hosted 425 participants from 32 countries. Spoga received 
around 39.000 visitors including 60 percent of foreign ones. 

The number of participants to the fair organized in Cologne has 
significantly increased. The fair displayed different product profiles 
from equestrian and horse clothes to the horse equipment such 
as saddle, headgear etc. and to maintenance, health and nutrition 
products for the equestrianism sector.Commenting on the fair, Chief 
Operating Officer of Koelnmesse Ms. Katharina C. Hamma told 
that: “60 percent of the visitors come from 113 different countries. 
Therefore, the fair has once again become an international one. This 
clearly supports the leading international position of this commerce 
fair. The number of visitors has increased by 3 percent this year.” 

Spoga Horse Awards
Komperdell Sportartikel secured itself first place in the category 
Innovations in 2018 with the safety vest, Equestrian Cross Body 
Protection. Horseware Products Ltd asserted itself in the category 
Sustainability with the waistcoat Isola Gilet. The gold medal in 
the category Sales Concepts went to HKM Sports Equipment with 
a product collection for the cinema film Wendy. Cabasus claimed 
the special jury prize with an app & movement tracker. 

Spoga Winter 2017 in Figures
81 percent of the participants of Spoga Horse Spring were foreign 
companies. 425 companies from 31 countries have participated in the 
fair. The foreign trade visitors of Spoga Horse and spoga + gafa 2017 
was 60 percent. Around 39.000 visitors from 113 countries visited 
the fair. The next meeting for the interested visitors and participants 
will be at Spoga Horse Autumn, to be organized from February 4 to 6, 
2018. Please visit www.spogahorse.com for further details. 

INCREASING
INTERNATIONAL
PARTICIPATION IN SPOGA 
HORSE SPRING
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EQUIST VELİEFENDİ’YE
VELİEFENDİ EQUIST’E
YAKIŞTI
At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show
Veliefendi Hipodromu’nda Festival Havasında düzenlendi.
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The Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show 
was hosted like a festival at Veliefendi Racecourse.

EQUIST AND VELIEFENDI 
SUIT EACH OTHER
VERY WELL
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E KO Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası At ve 
Binicilik Fuarı Equist İstanbul Horse Show 19-21 Mayıs 
2017 tarihleri arasında, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 

atçılık camiasının önemli isim ve markalarını bir araya getirdi. 
Türkiye Jokey Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Equist 
bünyesinde yine Eko Fuarcılık ve Türkiye Binicilik Federasyonu 
tarafından organize edilen yarış ve gösterilere ise yoğun ilgi 
gösterildi. 
Türkiye’de atçılığın merkezinde düzenlenen fuarda at ve 
biniciliğin farklı alanlarından 42 firma ve 72 markanın temsil 
edildiği Equist’i üç gün boyunca 7 bin 460 tekil ziyaretçi gezdi. 
Fuarın açılışını, önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 
İstanbul Milletvekili, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve Genel 
Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye Jokey Kulübü Genel 
Sekreteri Turgut Alakuş, Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 
Başkanı Atıf Bülent Bora, Eko Fuarcılık İdari Direktörü İlker 
Altun ve fuarı destekleyen kurum ve kuruluşların yöneticileri 
katıldı. 
Açılışta bir konuşma yapan Mehdi Eker, fuarın en doğru yerde 
gerçekleştiğini belirterek atçılığın ve at sevgisinin şehirlerde de 
yaygınlaşması olgusuna dikkat çekti. 
Eker; “Hafızamızı tazeleyip atla olan dostluk ve arkadaşlığı, 
tabiat içerisinde olduğu gibi şehir yaşamından da tekrar 
kurmamız gerektiğine artık iyice inanmaya başladık. Bugün 
4’üncüsü düzenlenen EQUIST’in bu manada anlamlı olduğunu 
düşünüyorum. At ve atçılıkla olan ilişkiyi sadece düz bir yarış 
durumda bırakmayalım. At tek başına yarıştan ibaret değildir. 
Atla ilgili atçılıkla ilgili faaliyetleri çeşitlendirelim” dedi.
Eko Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, “Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirdiğimiz 
Equist, Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde, Türkiye Jokey 
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O rganized by EKO Fair Co. from May 19 to 21, 2017, the 
International Horse and Equestrian Fair Equist İstanbul Horse 
Show has brought together the important names and brand 

of the equestrian world at İstanbul Veliefendi Racecourse. The races 
and shows organized by EKO Fair Co. and the Turkish Equestrian 
Federation as part of Equist organized in cooperation with the Jockey 
Club of Turkey have once again attracted great attention. 
Held at the center of equestrianism in Turkey, Equist has hosted 
42 companies and 72 brands from various sectors of horse and 
equestrian business and 7 thousand and 460 visitors during 
three days. 
The ex-Minister of Food, Agriculture and Livestock, İstanbul MP, 
AK Party Head of External Affairs and Vice Chairman Mr. Mehdi 
Eker, General Secretary of Jockey Club of Turkey Mr. Turgut 
Alakuş, Turkish Equestrianism Federation Chairman Mr. Atıf 
Bülent Bora, Eko Fair Co. Administrative Director Mr. İlker Altun 
and the managers of the companies supporting the fair were all 
present at the opening ceremony of the fair. 
Giving a speech at the ceremony, Mr. Eker said that the fair was 
organized at the best place and underlined the increase in the 
love for horses and equestrianism in the cities. 
Mr. Eker further commented as follows: “We have refreshed our 
memories and now really believe that we should re-establish our 
friendship with the horses in the city life, as well. I believe that 
Equist organized for the 4th time is very meaningful in this respect. 
Let’s not limit the relation with horses and equestrianism with only 
races. The horse is not just for use in races. We should increase 
the type of activities related with horses and equestrianism.”
Eko Fair Co. Administrative Director Mr. İlker Altun also made 
the following comments: “We have organized Equist under the 
supervision of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock 



EQUIST  EXHIBITION

24  TRUVA  No8 / 2017

Kulübü ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile hazırladık. 
Türkiye’nin sunduğu pazar koşulları ve çevre ülkelerin 
pazarlarına erişilebilirlik olanakları, atçılık dünyasının temel 
markalarına sahip olan Avrupa için göz ardı edilemez. Batılı 
markaların fuara katılım kararlarının, önümüzdeki yıllarda hızla 
değişeceğine inanıyorum” dedi.
Yüksek atlama dalında 6 sırık yarışması, dresaj, pony yarışı 
ve voltij gösterileri ile Veliefendi Hipodromu’nun pistlerinin 
renklenmesine ve yeni bir boyuta taşınmasına katkı sağlayan 
Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Başkanı Atıf Bülent 
Bora da açılış törenindeki konuşmasında, ülke turizmine 
ve ekonomiye katkı vermek için çalışmalar yürüttüklerini 
belirterek; “TJK, TBF ve TGSDF olarak bir araya geldik. 
Türkiye’de İstanbul’da bir at şehri kurmak için yola çıktık. 
Bütün atlı sporların yarış ve idmanların yapılabileceği, turizm 
ve ekonomisinin olacağı bir tesisin ülkemize kazandırılmasını 
istiyoruz” dedi.
Organizasyonun ev sahibi konumundaki Türkiye Jokey Kulübü 
adına konuşma yapan Genel Sekreter Turgut Alakuş da 
konuşmasında; “Fuarın hipodromumuzda olmasından çok 
memnunuz. Hipodromlarımızın sadece yarış yapılan yerlerden 
ziyade sosyal ve sportif faaliyetlere açılmasından, terapi 
merkezimiz, spor alanları, piknik alanları ve diğer yerlerden 
halkımızın yararlanmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

Fuar Bileti Yerine Atlar İçin Elma ve Havuç
Ziyaretçilerin bilet yerine bir elma ya da havuç ile girdikleri 
EQUIST, atlarla insanları buluşturdu. İspanyol, Arap, İngiliz gibi 
değişik ırklara mensup atlar, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini 
çekti. Yemyeşil bir doğa içinde, pek çok olanağa sahip Veliefendi 
tesislerinde açık havada kurulu standlar; başta amatör 
sporcular olmak üzere, at yetiştiricileri, antrenörler, jokeyler, 
aprantiler, seyisler, veterinerler, nalbantlar, at sahipleri, çiftlik 
sahipleri ve işletmeciler tarafından ilgiyle gezildi.

Ahmet Reşat GÜRDOĞAN, Epona Firma Yöneticisi, Türkiye
Planlama, organizasyon ve açılış sonrası hizmetlerden çok memnun 
kaldık. İlk kez Veliefendi Hipodromu’nda olmasına ve son gün hava 
şartlarının kötü olmasına rağmen bizim için başarılı geçti. Seneye 
görüşmek üzere…
Manager of Epona, Turkey
We are very happy with the planning, organization and services provided 
after the opening. Despite its first time in Veliefendi Racecourse and the 
bad weather conditions on the last day, it was a successful fair for us. 
Hope to see you next year...

Nejan HATKO, Hatko Kauçuk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye
4. EQUIST-İstanbul Horse Show, firmamız açısından atçılık sektöründe 
doğru firmalara ve doğru kişilere ulaşmak açısından olumlu geçmiştir. 
Kalite anlayışına sahip kesime ürünlerimizi tanıtabildiğimiz için 
mutluyuz. Fuar sonrasında büyük dönüşler alacağımızı umuyoruz.
Hatko Kauçuk A.Ş. Board Member, Turkey
4th EQUIST - İstanbul Horse Show was very successful for our 
company in terms of reaching the correct companies and persons in the 
equestrian sector. We are happy to promote our product to companies 
who are after quality. We hope to get large orders after the fair.

Pınar BEKPINAR, Bekpınar Firması Genel Müdürü, Türkiye
Bu sene At ve Binicilik Fuarı EQUIST gerek katılım,  gerek 
Veliefendi Hipodromu’nun fuar alanı olarak kullanılması ve gerekse 
organizatörlerin standart üzeri çalışmalarının bir meyvesi olarak sektör 
için çok verimli oldu. Sadece Türkiye için değil dünya için de Türk Atçılık 
sektörünü buluşturan fuarınıza katılmayı her sene iple çekiyoruz. 
Teşekkür ederiz.
Bekpınar General Manager, Turkey
This year’s Horse and Equestrian Fair EQUIST was very efficient for 
the sector in terms of participants, the use of Veliefendi Racecourse 
as fairground and the best efforts of the organizers. Every year we are 
looking forward to participate in your fair where the Turkish equestrian 
sector comes together for Turkey and the world. Thank you for everything.

Ali ŞANLI, E.D.T.S. LTD., Türkiye
Fuar organizasyonunu son derece başarılı bulduk. Daha fazla klinik ve 
seminer yapılabilir.
E.D.T.S. LTD., Turkey
We think that the fair was very successful. More workshops and 
seminars can be organized, though.

Ediz SAĞLAM, Safkan İngiliz Atı ve Yet. Derneği, Türkiye
Veliefendi‘de düzenlenen ilk Fuar olmasına rağmen, çadırların kurulumu 
ve alan kullanımı gayet iyiydi. Bu konuda birden fazla firmanın bizimle 
aynı görüşte olacağını düşünüyoruz. Fuar esnasında program zenginliği 
ve zamanlamanın tam olarak ayarlanması başarılıydı. Önümüzdeki yıl 
görüşmek üzere…
Thoroughbred English Horses and Breeders Foundation, Turkey
Although it is the first fair organized at Veliefendi Racecourse, it was 
really good in terms of the setting up of the tents and the use of the 
fairground. We think that many other companies will share this opinion. 
The rich events in the fair programme and the good timing were perfect. 
Hope to see you next year...

Şahin ALTUN, PHARMAX (Oruç İlaç) At Ürün. Satış Sor., Türkiye
Oruç ilaç PHARMAX olarak genel ilgi ve hizmetten, yerleşim ve çalışan 

EQUIST KATILIMCILARI FUAR İÇİN NE DEDİ?
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iş arkadaşlarımızdan, fuar için kullanılan materyallerden oldukça 
memnun kaldık. Bir sonraki fuarda beraber olmak dileği ile başarılar 
dilerim. 
PHARMAX (Oruç İlaç) Horse Products Sales Responsible, Turkey
We were very happy with the interest shown to us, the services, 
placement, workers, and the materials used for the fair.  Hope to see 
you at the next year’s fair. Wish you success. 

Serkan ALTINOK, Soner Dış Ticaret Firma Yöneticisi, Türkiye
Fuarın yeri çok iyi. Fuar tarih ve zamanlama açısından da oldukça başarılı.
Soner Dış Ticaret Manager, Turkey
The location of the fairground was very good. The date and timing of the 
fair is also very successful. 

Ebru İNAN, Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye
Bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası At ve Binicilik Fuarı olan EQUIST’e 
katılmaktan mutluluk ve gurur duyduk. 
Turkish Equestrian Federation, Turkey
We were happy and proud to participate in the 4th International Horse 
and Equestrian Fair EQUIST. 

Ahmet AYTAÇ, Tulpar Giyim Firma Yöneticisi, Türkiye 
Fuar beklentimden daha güzel geçti. Bir dahaki fuarda burada olmayı 
umuyoruz. 
Tulpar Giyim Manager, Turkey 
The fair was better than I expected. We hope to be here at the next 
year’s fair.  

Erich KRÄHENBUHL, Equitrade Firma Yöneticisi, İsviçre
İstanbul gidilecek harika bir yer ve EQUIST ekibi çok yardımcı ve 
işbirlikçi. Organizasyon çok profesyonel, çadır stand kurulumları çok 
iyiydi. Yalnızca bazı katılımcıların belirli nedenler ile fuara katılımlarını 
iptal etmiş olmaları üzücü. Önümüzdeki yıllarda yeniden katılmayı 
kesinlikle düşünüyoruz. 
Equitrade Manager, Switzerland
İstanbul is a good place to visit. EQUIST team is also very helpful and 
cooperative. The organization was very professional and the tent stand 
set ups were very good. But the cancellation of some participants due 
to some reasons was very sad. We will certainly participate in the fair 
next year.

Sean COONEY, Botanica Int. LTD. Firma Yöneticisi, İrlanda
Türkiye’de ilk kez fuara katıldım ve dönüşlerden ve geribildirimlerden 
çok memnun kaldım. İstanbul’a kesinlikle yeniden geleceğim.
Botanica International LTD. Manager, Ireland
This was my first time in participating in a fair in Turkey and I am very 
happy with the contacts and the feedback. I will most definitely re-visit 
İstanbul.

Robert VON SCHROWE, Cemtec Firma Yöneticisi, İsveç
İyi bir organizasyon, Veliefendi’de harika bir konumda ve pek çok ilgili 
ziyaretçi var. Bizim açımızdan bu bir başarıydı ve şimdi, birlikte iş 
yapacağımız pek çok ilgili kontağımız var.
Cemtec Manager, Sweden
This was a good organization. The fairground has a good location in 
Veliefendi. There are many visitors interested in the horses and the fair. 
This was a successful fair for us. Now we have earned many contacts 
for future cooperation.

and in cooperation with the Jockey Club of Turkey and the Turkish 
Equestrianism Federation and under the hosting of the Jockey Club 
of Turkey. The market conditions of Turkey and the ability to access 
to the markets of the surrounding countries cannot be neglected 
by Europe having the largest brands of the equestrianism world. I 
believe that more foreign brands will attend the fair in future years.”
Having contributed to the livening up and adding a new 
dimension to the tracks of Veliefendi Racecourse with 6-bar 
contest, dressage, pony races and equestrian vaulting shows, 
the Chairman of Turkish Equestrianism Federation Mr. Atıf Bülent 
Bora said in his opening speech that they work for contributing 
to the tourism and economy of Turkey and continued as follows: 
“We have come together with the Jockey Club of Turkey and the 
Turkish Traditional Sports Federation. We will establish a horse 
in İstanbul. We want Turkey to have a facility where all horse 
riding sports races and practices can be made and also touristic 
and economic activities can be performed.
Giving a speech in the name of the Jockey Club of Turkey hosting 
the fair, General Secretary Mr. Turgut Alakuş told in this speech 
that: “We are very happy that the fair was organized at our 
racecourse. We are also very happy that our racecourses do not 
only serve for races but are also used for social and sportive 
activities and that the Turkish citizens benefit from our therapy 
center, sports and picnic areas and other places in the racecourse.

Apple and Carrot for Horses Instead of Ticket
Instead of tickets, the visitors visit EQUIST where horses and 
human come together with an apple or a carrot. The visitors 
showed great interest to horses of different races such as 
Spanish, Arabian, English etc. Set up in the outdoors at Veliefendi 
facilities with many features located in green nature, the stands 
were visited with interest by amateur sportsman, horse breeders, 
trainers, jockeys, apprentices, grooms, veterinaries, farriers, 
horse owners, farm owners and company owners.

WHAT EQUIST VISITORS SAID ABOUT THE FAIR?



EQUIST  EXHIBITION

26  TRUVA  No8 / 2017

Ç ok kıymetli katılımcılar, sayın hanımefendi ve 
beyefendiler hepinizin sözlerimin başında 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak 

ve sizleri saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum.
Bugünün gençlerimize armağan edilmesi, bize hem 
sorumluluk yüklüyor hem bunu idrak etmemiz ve tarihsel 
bir bakış açısıyla uzun ve geniş bir ufka ferasetle bakmamız 
gerektiğini bize söylüyor. Feraset demişken Türkçedeki çok 
güzel bir kavram ve bu güzel kavramın atla ilgili olduğunu 
hatırlatmak isterim. Feraset at gibi bakabilmek yeteneğidir. 
Feras Arapçada at demektir. Feraset kelimesi buradan gelir at 
gibi 360 derece bakabilmek en geniş çerçeveden görebiliyor 
olmak.
Biz atla olan ilişkimizi modern zamanlarda bir süre unuttuk. 
Sanayi devriminden sonra 
makinelerin icat edilmesiyle bir 
ara bu makinelerin atların yerini 
tutabileceğine dair bir yanılgıya 
düştü modern insan. Kırsal alandan 
şehirlere doğru gelindi. Bazen 
bu normal bir geçişti bazen irtica 
tarzında bir göçtü. Bu hengamede 
kırsaldaki en yakın dostunu 
en yakın arkadaşını kırsalda 
unuttu. Şimdi şehre yerleştikten 
sonra insan en doğal ihtiyacını 
ve tabiattaki en muhteşem 
arkadaşını tekrar hatırladı. Bugün 
biz hafızamızı tazeleyip; tabiat 
içerisinde ve şehir yaşamından da 
tekrar bu dostluğu tekrar kurmamız 
gerektiğine artık iyice inanmaya 
başladık. Bu gün 4. Düzenlenen 
Uluslararası At ve Binicilik Fuarı Equist’in bu manada anlamlı 
olduğunu düşünüyorum. Görev yaptığım süre içerisinden at 
sevdalılarında hep şunu tavsiye ettim: Ne olur atı ve atçılığı 
at ve atçılıkla olan ilişkiyi sadece düz bir yarış durumda 
bırakmayalım. At tek başına yarıştan ibaret değildir. Atla 
ilgili atçılıkla ilgili faaliyetleri çeşitlendirelim. Şehirdeki insan 
özellikle gençler, yeni nesiller çocuklar böyle bir imkanın 
olduğundan haberdar olmalılar. Tabiatta büyük bir enerji ve 
büyük bir dost olduğunu bilmeliler. İnsanın; özellikle modern 
insanın yalnızlığını giderecek onu tabiatla uyum içerisinden 
bütünleştirecek bu kıymetli varlığı bu değerli canlıyı biz tekrar 
hayatımızın her alanına taşımalıyız.

V ery precious participants,  ladyies and gentlemans at the 
beginning of my speaking  to all of you celebrating the  19 
of May  “Atatürk Commemoration and Youth and Sports 

Day” with the respect you would like to start by saluting.
Today’s gift to our young people, We have to realize this is 
loading us both responsibility  and  a historical overview of the 
terms we need to look long and sagacious a wide horizon that 
tells us. Speaking of Wisdom a very nice concept in Turkish, 
and I would like to remind you that skip about in this beautiful 
concept.  Wisdom (Feras) is the ability to look like a horse.” 
Feras “means a horse in Arabic. Wisdom is being able to see the 
words from the broad framework comes here to look at like 360 
degrees. 

We forgot our relationship to skip a period in 
modern times. After the industrial revolution 
with the invention of the machine an 
intermediate fell into a delusion that it can 
take the place of modern man jumps of these 
machines. It was right to point to the city 
from rural areas. Sometimes it was a normal 
transition was sometimes a migration-style 
fundamentalism. This turmoil has forgotten 
Ramada closest friend the closest friend in 
the rural countryside. Now settled in the city 
after the most amazing friends remembered 
the most natural of human needs and nature 
again. Today we refresh our memories; in 
the nature and city life again that we need 
to re-establish the friendship we have 
now started to believe thoroughly. I think 
this day Edited 4. International Horse and 
Equestrian Exhibition Equistar was significant 

in this sense. The horse lover in the time I worked I always 
recommend the following:  What happens to horses and 
horse riding horse riding horse and let’s not just a straight 
relationship with race conditions. Horse racing is not just 
about alone. It çeşitlendirel Skip related activities related to 
horse riding. especially young people in the city, they should be 
aware that new generations of children such an opportunity.  
They should know that in nature a great energy and a great 
friend. Man particular to eliminate the loneliness of modern 
people to integrate in harmony with nature we must move 
these valuable assets we re-live this precious every area of 
our lives.

Önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 
İstanbul Milletvekili, Mehdi Eker:

“ATI VE ATÇILIĞI AT VE ATÇILIKLA 
OLAN İLİŞKİYİ SADECE DÜZ BİR YARIŞ 
DURUMDA BIRAKMAYALIM”

Mehdi Eker,  Previous periods of Food, Agriculture 
and Livestock Minister, Istanbul deputy, the AK Party 
Chairman and Deputy Chairman of External Affairs;

“HORSE AND HORSERIDING AND 
NEVER KEEP RELATIONSHIP BETWEEN 
HORSERIDING ONLY WHEN THERE IS RACE!”
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F uarın hipodromumuzdan 
olduğundan ve bize bu görev 
verildiğinden çok memnunuz. 

Hipodromlarımızın bir yarış 
yapılan yerlerden ziyade sosyal ve 
sportif faaliyetlere açılmasında, 
terapi merkezimiz, spor alanlar, 
piknik alanları ve kafeteryaların 
işletmelerinden halkımızın 
yararlanmasından dolayı çok mutluyuz. 
Fuarda emeği geçen tüm başkanlara 
bil hasa sayın bakanıma şereflendiği 
için ve diğer konuklarımıza teşekkür 
ediyorum. Atçılığımızın daha iler 
gitmesi için tüm sektör paylaşanları 
ile hep beraber olduğumuz buradan 
ifade eder hepinize saygılar sunarım.

W e are very pleased that 
the show is from the 
hypodromium and that this 

task has been given to us. Hipodrom 
of our place in the opening race 
made rather than social and sporting 
activities, we are happy, our people 
are to benefit from the  therapy 
center, sports fields, from the picnic 
areas and cafeterias. I would like 
to thank all the other presidents for 
honoring the ministerial minister 
of the ministers of the festival. In 
order for our horses to go further, 
we are here with all the sector’s 
shareholders to express our respects 
to you.

Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Turgut Alakuş:

“HİPODROMLARIMIZIN YARIŞ YAPILAN 
YERLERDEN ZİYADE SOSYAL FAALİYETLERE 
AÇILMASINDAN ÇOK MUTLUYUZ”

Turgut Alakuş, General Secretary of the Jockey Club of Turkey 

“WE ARE VERY HAPPY THAT OUR HIPPODROMES 
HAVE BEEN OPENED TO SOCIAL ACTIVITIES FAR 
FROM THE PLACES WHERE THE RACES ARE HELD”
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın himayesinde 
gerçekleştirdiğimiz EQUIST’i, Türkiye Jokey Kulübü’nün 
ev sahipliğinde, Türkiye Jokey Kulübü ve Türkiye Binicilik 

Federasyonu işbirliği ile hazırladık.
Uzun süreli hazırlıkların sonunda oldukça başarılı bir 
organizasyon olarak Türkiye’nin fuar takviminde yer edinen 
EQUIST, bu yıl ne yazık ki batılı katılımcılarından yoksun olarak 
açılıyor. Her yıl 80-90 kadar standla açtığımız EQUIST, bugün 37 
standla açılıyor. 42 katılımcının bulunduğu EQUIST’te 72 marka 
temsil ediliyor. Son olarak 11.557 ziyaretçinin kayıtlarımıza 
girdiği EQUIST’e 15 bin dolayında ziyaretçi bekliyoruz.
Atlı şovlar, TJK’nın programlı koşuları ve TBF tarafından 
organize edilen yarışma ve gösterilerin ilginizi çekeceğine 
inanıyorum. At ve Binicilik Dergisi Truva’nın organizasyonuyla 
bu yıl 2. kez yapacağımız At Güzellik Yarışması’nın da uzun 
dönemde, bireysel at sahiplenme isteği kadar yetiştiriciliğimize 
de katkısı olacağını düşünüyorum.
Fuar için gelen konuklarımızın bilet ve giriş ücreti yerine atlar 
için getirecekleri bir havuç ya da bir elma ile girebilecekleri 
EQUIST’te, atla ilk tanışıklığın 
gerçekleşmesi ve belki de ilk at 
binme deneyiminin yaşanması 
için ortamlar hazırlamaya çalıştık. 
Atların bakımı, sağlığı, beslenmesi, 
yarışmalara hazırlanması, atlarla 
iletişim metodları, nal çakım 
uygulamaları gibi bulunduğumuz 
ortamın da ruhuna uygun olacak 
şekilde son derece yararlı 
gösteriler, sunumlar hazırladık.
Üniversitelerimizin ilgili 
bölümleriyle ortaklaşa 

Kurumum ve şahsım adına hepiniz sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. At ortak paydamız her ne kadar çağdaş 
yaşamda biraz uzak kaldıysak da Türk insanının genetik 

kodlarının içinde atın gizli olduğuna inanıyorum. Bizim 
görevimiz ise onu hatırlatmak ve bu gizli kodu orta çıkartmak.
Atla ilgili 3 resmi kurum olarak başta Türkiye Jokey Kulübü 
olarak Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türkiye geleneksel Spor 
Federasyonu olarak bir araya geldik ve konsersiyim oluşturduk 
ve Türkiye de ülkemizde İstanbul da bir at şehri kurmak için 
yola çıktık bunun için değişik yerlerde incelemelerde bulunduk 
ihtiyaçlarımız tespit ettik, 3000-3500 hektara alana ihtiyacımız 
olduğu ortaya çıktı. Bütün atlı sporların cirit, genelsel rahvan 
yarışlarının, atlı okçuluğun, binicilik yarışlarının ve yarışların 

yapılabileceği idmanların yapılabileceği aynı zamanda 
ekonomisin olacağı, turizmin olacağı bir tesisi ülkemize 
kazandırmak istiyoruz bunun için bir alan projesi çizilmesi 
için girişimde bulunuldu. Toplumun, hükümetimizin, başta 
başbakanımızın ve bakanlarımız desteğini bekliyoruz. Bu 
projenin gerçekleşmesi ülkemiz açısından uzun vadede yarala 
olacağını düşünüyoruz.
Bu tür organizasyon at severlerin bir araya gelmesine neden 
oluyor. Çok faydalı buluyoruz ve Türkiye Jokey Kulübü olarak 
yürekten destekliyoruz. Bu org gerçekleşmesinde başta ilker 
Bey olmak üzere Eko Fuarcılık ve ev sahibimiz Türkiye Jokey 
Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum ve herkese hayırlı olmasını 
diliyorum.

E QUIST, which we have implemented under the aegis of 
the Ministry of Food, agriculture and Livestock, hosted 
by the Jockey Club of Turkey, Jockey Club of Turkey 

and Turkey have prepared in cooperation with the Equestrian 
Federation.
As at the end of a highly successful organizations ensure 
long-term preparation in Turkey’s trade fair calendar EQUIST, 
unfortunately, it opens as devoid of western participants this 
year. EQUIST, which we have opened with stands of 80-90 
every year, is opening with 37 stands today. 72 brands are 
represented at EQUIST where 42 participants are present. 
Finally, we expect about 15,000 visitors to EQUIST, where 
11,557 visitors entered our records.
I believe that you will be attracted to horse shows, TJK’s 
programmed events and competitions and shows organized 
by TBF. I think The TRUVA Horse and Equestrian Magazine 
organization the long term at the Horse Beauty  Contest will  
make in 2nd time for this year, it would be a contribution to our 
individual horse breeding appropriation request it.

At EQUIST, where our guests arriving for the 
fair can enter with a carrot or an apple they 
bring for horses instead of tickets and entrance 
fees, , skip to happen first acquaintance and 
maybe we tried to prepare the environment 
for the experience of the first horse riding 
experience. We prepared very useful 
demonstrations and presentations in order 
to care for the horses, health, nourishment, 
preparation of races, communication methods 
with horses, nal grass applications and so on.
We prepared jointly with the relevant 
departments of our universities, we have a 

Eko Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun:

“GELENEKSEL ATÇILIK HIZLI BİR 
GELİŞİM İÇERİSİNDEDİR”

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora:

“TURİZMİN OLACAĞI BİR TESİSİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Managing Director of Eko Fair İlker Altun:

TRADITIONAL EQUESTRIAN IS IN A 
RAPID DEVELOPMENT
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hazırladığımız, bilimsel değeri bulunan bir konferans 
programımız var. Öğrenciler kadar seyisler, veterinerler, 
antrenörler, jokeyler, aprantiler, amatör biniciler, at sahipleri 
ile at severlerin yararlanabileceği nitelikte uygulamalar, 
sunumlar ve konferanslar olacak. Tümünün izlenebilmesi için 
programlarımızı çakıştırmamaya özen gösterdik.
Batılı markaların bu yıl ancak yerli firmalarla temsil edildiği 
EQUIST’te, güvenlik ve siyasal gerekçelerle ertelenen fuara 
katılım kararlarının, önümüzdeki yıllarda hızla değişeceğine 
inanıyorum.
Türkiye’nin sunduğu pazar koşulları ve çevre ülkelerin 
pazarlarına erişilebilirlik olanakları, atçılık dünyasının temel 
markalarına sahip bulunan Avrupa için göz ardı edilemez.
İş amaçlı olarak bakılıp beslenen atlar bir yana, 20 bin 
dolayında atın sportif ve yarış amaçlı olarak adeta gözünün 
içine bakıldığı ülkemizde, at ve biniciliğe olan ilgi çok hızlı 
şekilde artmaktadır. Geleneksel atçılık da hızlı bir gelişim 
içerisindedir.
Yarışçılık dünyasının büyüklüğü, at yetiştiricilerimizin 
ülke dışına taşan üretim yarış ve satış faaliyetleri, sportif 
biniciliğimizde artan alt yapı yatırımları İstanbul’da yoğunlaşmış 
olsa da tüm Türkiye’de karşımıza çıkan amatör binicilik 
çiftlikleri, dizi filmler, klipler derken atları ve binicileri çok daha 
sık görmeye başladık.
Bunlar kentleşmenin ve ekonomik gelişmenin doğal sonucudur. 
Kişi başına düşen milli gelirimiz arttıkça gelişimi daha da 
hızlanacak olan bir alanda çok daha büyük fuarlar, atçılığın her 
dalına yer verebileceğimiz etkinlikler gerçekleştireceğimize 
inanıyorum.
Bu inanç ve kararlılıkla bizlere destek olan herkese ve 
elbette katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Fuarın 
hazırlanmasında büyük emeği geçen Türkiye Jokey Kulübü 
Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci ve Genel Müdürü Sayın Tuncel 
Aydın ile özverili ekibine ve Türkiye Binicilik Federasyonu 
Başkanı Sayın Atıf Bülent Bora, Genel Sekreteri Sayın Kaan 
Başoğlu ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

conference program with scientific value. Students up to the 
grooms, veterinarians, trainers, jockeys, apprentices, amateur 
riders, is capable of horse lovers and horse owners benefit 
applications, will be presentations and conferences. We took 
care to avoid overlapping our programs so that all could be 
viewed.
I believe that EQUIST’S, which Western brands are represented 
only this year with domestic companies, will be changed rapidly 
in the coming years for the postponement of participation in 
fuera, which is postponed due to security and political reasons.
Turkey’s market conditions and accessibility to the markets of 
neighboring countries can not be ignored for Europe, which has 
the basic brands of the horse world.
Aside from horses viewed and fed for business purposes, 
the interest in horse and riding is increasing rapidly in our 
country, where 20,000 horses are considered for sport and 
racing purposes. Traditional horseback riding is also in rapid 
development.
Although the size of the world of riding, the production races 
and sales activities of our horse breeders that are out of the 
country and the increasing infrastructure investments in our 
sportive riding are concentrated in Istanbul, we started to see 
horses and riders more often when we say amateur equestrian 
farms, series films .
These are the natural consequences of urbanization and 
economic development. I believe that we will carry out activities 
that will take place in much larger fairs and every branch of 
horse meat in an area where development will accelerate as 
national income per capita increases.
I would like to thank all those who supported us with this 
belief and determination and again of course our participants. 
I thank the participants of this event and I am very grateful to 
the Turkish Jockey Club President dear Yasin Kadri Ekinci and 
General Manager dear Tuncel Aydın and the Turkish Equestrian 
Federation President  dear Atıf Bülent Bora, thank you to 
General Secretary Kaan Başoğlu and his team.

I greet all you with love and 
respect as behalf of my 
institution and my person. 

Horse is a common good of all of 
us, although we are a bit away 
from contemporary life, I believe 
that the horse is hidden in the 

genetic codes of the Turkish people. Our task is to remind him and the 
secret code to remove this medium. As the three official associations 
of the horse, we came together as Turkey Jockey Club, Turkish 
Equestrian Federation and Turkish Traditional Sports Federation and 
we formed a concert and we have set out to establish a horse city in 
Turkey and in Istanbul, we have been in various places for this, we’ve 

identified our needs, we need to 3000-3500 hectares area appeared 
to be. We would like to bring to the country a resort where all 
equestrian sports will be economical, tourism will be possible at the 
same time as javelin, general racial races, equestrian archery, horse 
riding competitions and races can be done, and an attempt has been 
made to draw a field project for this. We expect the support of the 
society, the ruling party, especially the prime minister and ministers. 
We think that the realization of this project will hurt in the long run in 
terms of our country. This kind of organization is causing horse lovers 
to come together. We find it very useful and we heartily support it as 
Turkey Jockey Club. At the beginning of this organization thank you 
very much to Mr .İlker,  Eko Fair, and our host Turkey Jockey Club for 
being and I wish everyone else to be very good.

Chairman of the Equestrian Federation of Turkey Atıf Bülent Bora: 

“WE WANT TO BRING A FACILITY TO MY COUNTRY THAT WILL BE TOURISM”

EQUIST  EXHIBITION
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Eker ile birlikte EKO ve TJK yetkilileri de şovları ilgiyle 
izledi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı Büşra 
Köylübay ve torunları Elif ve Ali Köylübay izleyiciler arasında 
bulunuyordu.

EKO and TJK officials watched the shows with Mr. Eker 
with great interest. Büşra Köylübay, the daughter of Prime 

Minister Mr. Binali Yıldırım, and her daughter Elif and son Ali 
were also among the audience.

ATLI JANDARMALARA 
FUAR ALANINDA YOĞUN İLGİ 

EQUIST’TE TBF’NİN 
GÖSTERİLERİNE BÜYÜK İLGİ

THE SHOWS BY TBF ATTRACT GREAT 
INTEREST AT EQUIST

F uarın en ilgi çeken katılımcılarından bir tanesi JAKEM 
Komutanlığı oldu. 
Nevşehir’de, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 

2003 yılında kurulan JAKEM Komutanlığı tarafından yetiştirilen 
atlar, turizm ağırlıklı olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev 
yapıyor. Fuar alanında gezinti yapan JAKEM at ve binicileri 
ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken, kendisi de iyi bir 
binici olan Mehdi Eker de JAKEM atları ile yakından ilgilendi.

T ürkiye Binicilik Federasyonu tarafından EQUIST 
kapsamında düzenlenen binicilik etkinlikleri ilgiyle 
izlendi. Vincel isimli atıyla Tanya Antonenco tarafından 

gerçekleştirilen TJK TV ve Veliefendi’nin dev ekranından da 
yayınlanan dresaj gösterileri, geniş kitlelere ulaştı. 
Sentetik koşu pistinde kurulan konkur parkurunda ise 
Türkiye’nin önemli binicileri arasında yer alan Sencer Horasan, 
Çağrı Başel ve Uğur yılmaz 6 sırık yarışmasında boy gösterdi.
 Son turda 180 cm’ye ulaşan engel yüksekliğindeki yarışmanın 
galibi Sencer Horasan oldu. 
Fuar bünyesinde düzenlenen miniklerin voltij gösterileri ve 
pony yarışları etkinliklerin ilgi çeken bölümlerinden oldu. 

T he Turkish Equestrian Federation has attracted great 
interest at EQUIST with its equestrian events. As part of 
the events, Tanya Antonenco performed dressage shows 

with her horse Vincel and reached masses with the broadcast 
on TJK TV and the giant screen of Veliefendi Racecourse. 
Being among the most important equestrians in Turkey, 
Mr. Sencer Horasan, Mr. Çağrı Başel and Mr. Uğur Yılmaz 
raced against each other at the six-bar competition on the 
showjumping racetrack established on the synthetic running 
track for the events.
 Mr. Horasan won the competition reaching a hurdle height of 
180 cm in the last lap. 
But the most attractive shows were the equestrian vaulting 
shows of the children and the pony races. 

G endarmerie Horse and Dog Training Center (JAKEM) 
Command is one of the most popular participants of Equist. 
The horses trained by JAKEM Command established in 

2003 in Nevşehir under the Gendarmerie General Command work 
at different regions of Turkey - mostly in touristic areas. Riding 
their horses at the fairground, both JAKEM equestrians and their 
horses received grave attention from the visitors. Being good at 
equestrianism, Mr. Mehdi Eker took a close interest in JAKEM horses.

GREAT INTEREST IN MOUNTED 
GENDARMERIE AT FAIRGROUND 
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TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ YARIŞ VE 
ETKİNLİKLERİ EQUIST’E 
RENK VE HEYECAN KATTI

Y arış dünyasının kalbinin attığı Veliefendi, Equist 
süresince içinde 19 Mayıs Koşusu, Büyük 
Kulüp Koşusu ve Hikmet T. Ataman Koşusu gibi 

büyük ödüllü yarışların yapıldığı 6 Sırtlık Engel Atlama 
Müsabakasına ev sahipliği yaptı. TJK’nın lisanslı seyisler 
arasında bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği 2.400 metrelik 
Seyis Koşunun galibi Ahmet Erkman oldu. Baktıkları 
atlarla aynı pistte ter döken seyisler, atlarla empati kurma 
konusunda önemli bir adım atıyorlar. 
Binlerce yarış severin ziyaretçileri ile birlikte yarış 
izlediği Equist’te TJK’nın deneyimli nalbantı Ali Rıza 
Ünlü tarafından, Tay Satış Merkezinde uygulamalı olarak 
anlatılan nal yapımı ve sıcak nal çakımı uygulamaları da 
ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Özel çocukların 
yararlandığı Terapi merkezi, EQUST süresince de hizmet 
vermeye devam etti. 
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TJK LIVENS UP EQUIST WITH 
RACES AND EVENTS

B eing at the heart of the horse racing world, 
Veliefendi Racecourse hosted the 6-Bar Contest 
including major races such as 19 May Race, Büyük 

Kulüp Race and Hikmet T. Ataman Race organized by the 
Jockey Club of Turkey (TJK) during Equist. 
Organized for the second time this year among licensed 
grooms, the Groom Race run for 2.400 meters was won 
by Mr. Ahmet Erkman.  Racing with the horses they groom 
on the same racetrack is major step for the grooms to 
emphasize with them. 
In addition to the races watched by thousands of race 
lovers and visitors, the horseshoe making and hot shoeing 
shows by Mr. Ali Rıza Ünlü, the experienced farrier of TJK, 
at the Foal Sales Center have attracted great interest by the 
visitors. 
The therapy center for special children also continued to 
serve during Equist. 

EQUIST HOSTS THE MOST BEAUTIFUL HORSES

EN GÜZEL ATLAR EQUIST’TE

E quist kapsamında düzenlenen Türkiye At Güzellik 
Yarışması finalinde 7 at yarıştı en güzel at olarak Deli 
Ünveren seçildi. 

Equist kapsamında At ve Binicilik Dergisi Truva tarafından 
ikincisi organize edilen ve İlginay Göbüt Göksel tarafından 
yönetilip sunulan Türkiye At Güzellik Yarışması, büyük ilgi çekti. 
Finale kalan 7 at arasında Veliefendi Hipodromu Padok alanında 
gerçekleştirilen yarışmanın birincisi, Deli Ünveren isimli at 
oldu. Birinci gelen at sahibi, Side Ramada Resort Otel’de 
konaklama ve İstanbul - Antalya gidiş dönüş bileti ödülünü 
Arif Kurter’in elinden aldı. Asuman Dizdar, Hakan Yücetürk, 
Fuat Kuçani’den oluşan jüri üyeleri tarafından ikinci seçilen 
Anadolu Hisarı isimli atın sahibine, İstanbul Sura Otel’de bir 
hafta sonu konaklamadan oluşan ödülü, Turgut Alakuş verdi. 
Sahibine Land Rover - Discovery Jeep ile hafta sonu sürüşü 
yapma hakkı kazandıran Buharalı isimli at ise üçüncü seçildi. 
Üçüncülük ödülü Duygu Fatura tarafından sahibine teslim 
edildi. Bazı kanalların canlı yayınladığı yarışma ve ödül törenini, 
ziyaretçilerin yanında çok sayıda basın mensubu da ilgiyle izledi. 

7 horses competed against each other at the Turkish Horse 
Beauty Contest organized at Equist. Deli Ünveren has 
become the most beautiful horse at the Contest. 

Organized for the second time by Horse and Equestrian 
Magazine Truva, the Turkish Horse Beauty Contests managed 
and presented by Ms. İlginay Göbüt Göksel has attracted great 
interest at Equist. The contest took place at the paddocks of 
Veliefendi Racecourse and among the 7 finalists, Deli Ünveren 
became the winner. The owner of the winner has won free 
accommodation at Side Ramada Resort and a return ticket 
to Antalya. Mr. Arif Kurter has given the prize to the proud 
owner. Selected as the second winner by the jury members 
of Ms. Asuman Dizdar, Mr. Hakan Yücetürk and Mr. Fuat 
Kuçani, Anadolu Hisarı has been awarded with a free weekend 
accommodation at İstanbul Sura Otel, given by Mr. Turgut 
Alakuş to the owner of the horse. Buharalı became the third 
and his owner has been given a free weekend ride with a Land 
Rover - Discovery Jeep. Ms. Duygu Fatura has given the prize to 
the third place winner. Live broadcasted by some channels, the 
contest and the award ceremony have been watched by visitors 
and many press members with great interest.



AKADEMİK SUNUMLAR İLE 
BİLGİ DAĞARCIĞI GENİŞLETİLDİ

E QUIST sadece ilginç standlar ve muhteşem 
şovlarla değil, at yetiştiriciliği, ilk yardım, sağlık 
ve beslenmeye yönelik konular, atların eğitimi ve 

yarış performanslarının konularında düzenlenen panel, 
konferans ve sunumlarla kalıcı izler bıraktı.
İnönü Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
Öğretim Görevlisi, Atlı Sporlar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü, Engelli Çocuklar Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Abdurrahman Köseman’ın düzenlediği ve konuşmacı 
olduğu konferansta Atların Yarış ve Koşu Performanslarının 
GelişmeYolları ile ilgili konuşuldu.
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Başkanlığında görev 
alan Prof. Dr. İbrahim Şeker tarafından hazırlanıp Yrd. Doç. 
Dr. Abdurrahman Köseman tarafından sunumu yapılan 
konferansta Atlı Sporlarda Doping ve Mücadelesi ile ilgili 
konuşuldu.
CAVALOR yem Katkı ve bakım ürünleri markasının 
arkasındaki NUTRIQUINE firmasının Yönetici ortağı 
Lieselot Hamerlinck tarafından yapılan konferansta atların 
beslenme yaklaşımı ve çözümleri ile ilgili konuşuldu.
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KNOWLEDGE INCREASING ACADEMIC 
PRESENTATIONS AT EQUIST

I n addition to interesting stands and magnificent 
shows, Equist has left its own mark with also panels, 
conferences and presentations about horse breeding, 

first aid, health and feeding, horse training and race 
performances.
The conference organized by Assistant Doctor Mr. 
Abdurrahman Köseman, a Research Assistant at Plant and 
Animal Production Department of İnönü University, and a 
Board Member of Riding Application and Research Center 
and Disabled Children Application and Research Center, 
has focused on the Improvement of Racing and Running 
Performances of Horses. Mr. Köseman has also given a 
speech at the conference.
Another conference has been held about the Fighting 
against Doping in Riding, prepared by Prof. Dr. Mr. İbrahim 
Şeker working at the Veterinary School of Fırat University, 
and presented by Mr. Köseman.
Moreover, organized by Lieselot Hamerlinck of Nutriquine 
producing Cavalor feed, supplements and care products, 
another conference has discussed the feeding approaches 
and solutions for the horses.

JANBİ CEYLAN VE EKİBİNİN 
GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

T ürkiye’nin en ünlü at eğitmeni ve akrobatlarından biri 
olan Janbi Ceylan da ekibiyle birlikte fuar süresince 
ziyaretçilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Temeli iletişim 

ve atla mükemmel uyum üzerine kurulu olan Janbi Ceylan 
gösterileri müzik dans ve sıra dışı ata binme teknikleriyle 
zenginleştirilmiş olarak bir kurgu ve gittikçe artan heyecanla 
gerçekleştirildi. Geleneksel savaş dans ve figürlerinin de 
sergilendiği bu gösteri fuarın en ilgi çeken bölümlerinden 
biri oldu.  Türkiye’de atların ruhunu anlayan, onları eğitebilen 
ve atlı akrobasi yapan kişilerin başında gelen Ceylan son 
dönemin en çok izlenen dizilerinden Diriliş Ertuğrul’da da 
rol almıştı. 

MURAT BONCUK ŞOV

Murat Boncuk yönetimindeki Horse Master Ekibi 
tarafından minik atları Kartal ve İspanyol atı 
Castellano ile yapılan gösteriler fuarın en 

renkli etkinliklerinden biri oldu. Osmanlı Atlı Okçuluk 
ve Savaş Sanatları Spor Kulübü’nün de kurucularından 
biri ve başkanı olan Murat Boncuk ve ekibi tarafından 
düzenlenen gösteride Endülüs ezgilerinin izleri hissedildi. 
Dünyanın en büyük atlı gösterisi olan Lord Of The Horses 
atlarından biri olan Castellano da fuar süresince büyük 
ilgi gördü. 



TAY EĞİTİMİNE DAİR HER ŞEY
FUARDAYDI

EQUIST HOSTS TRAININGS 
ABOUT FOAL TRAINING

F uarın eğitici faaliyetlerinden biri olan bu etkinlikte 
atların çeşitli disiplinlere uygun olarak eğitilmesi, 
eyerleme ve binişe başlama, araca binme, inme 

eğitimleri Tay Eğitim Merkezi tarafından verildi. 3 gün süren 
fuar boyunca Hakkı Yazıcı ve Nagihan Tokmak’ın sergilediği 
tay eğitimi ve ata bindirme eğitimleri organizasyona renk 
kattı. Kapadokya bölgesinde Ürgüp ilçesinde faaliyet 
gösteren “Tay Eğitim Merkezi”nin yöneticisi ve yardımcı 
antrenörü olan Nagihan Tokmak, Kapadokya Meslek 
Yüksek Okulunun Atçılık ve Antrenörlüğü Programı’nı 
birincilikle bitirdi. 

A s part of the training activities of Equist, the Foal 
Training Center has organized many events such as 
training horses according to different disciplines, 

saddling, introduction to horse riding, getting on or off the 
vehicle. During the 3-day fair, Mr. Hakkı Yazıcı and Ms. 
Nagihan Tokmak have livened up the organization with 
their foal training and horse mounting. Being the manager 
and the assistant coach of the “Foal Training Center” based 
in Ürgüp, Cappadocia, Ms. Tokmak has graduated from the 
Equestrianism and Coaching Programme of Cappadocia 
Vocational High School.
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JANBI CEYLAN AND HIS TEAM’S 
BREATHTAKING SHOW 

O ne of the most well-known horse trainer and acrobat, 
Mr. Janbi Ceylan have thrilled the visitors with the 
shows performed with his team during Equist. Based on 

communication and perfect harmony with the horses, the shows 
of Mr. Ceylan are enriched with music, dance and extraordinary 
horse riding techniques and are performed in accordance with 
a choreography and with increasing excitement. Including also 
traditional martial dance and figures, the shows have become one 
of the most interesting events of the fair.  Known for his ability to 
enter into the spirit of the horses and to train them and his mounted 
acrobatics skills, Mr. Ceylan has even took part in Diriliş Ertuğrul - 
one of the most popular TV series in Turkey in recent years. 

T he shows by Horse Master Team managed by Mr. 
Murat Boncuk have achieved becoming the most 
colorful events of Equist with their pony Kartal and 

Spanish horse Castellano. Being one of the founders 
and chairman of Ottoman Mounted Archery and Martial 
Arts Sports Club, Mr. Murat Boncuk and his team have 
performed shows with Andalusian melodies and tunes. 
Castellano, one of the horses performing with the Lord of 
the Horses - the biggest horse show in the world -, has also 
attracted great attention during Equist. 

MURAT BONCUK SHOW
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TJK BAŞKANI EKİNCİ FUARDA KATILIMCILARI ZİYARET ETTİ

Stantları ziyaret ederek katılımcılara teşekkür eden TJK 
Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Genel Sekreter Turgut Alakuş 
ve Eko Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun ile birlikte TJK 

Tv’nin sorularını yanıtladılar. 
TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye Jokey Kulübü olarak 
yarışçılığın ötesinde atın olduğu her yerde, gerek sanayisinde, 
gerek yurt dışına ihracatında atçılıkla ilgili her konuda biz her 
sektörün yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. 
Toplumun temel sporu at yarışı ve atla ilgili sporlar olması 
dolayısıyla bu tür fuarların ve şovların devamlı gösterilebileceği 
mekanlar yaratmak konusunda çalışmaları olduğunu belirten 
Ekinci, “Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Etnik Sporlar 
gerekse Binicilik Federasyonu ile birlikte çok daha büyük 
sinerji yaratarak atçılık odaklı sektörümüzü dünyada Türkiye’ye 
layık olduğu yere gitme gayreti içerisindeyiz. Güzel bir fuar 
geçirdik, bizim için güzel bir deneyim oldu. Bu sektörü bizler 
geliştirmeliyiz. İnşallah böyle güzel fuarları bundan sonra daha 
geliştirerek yine gerçekleştiririz” dedi.
Türkiye Jokey Kulübü olarak yarışçılığın ötesinde atın olduğu 
her yerde sektörün yanında olmaya gayret gösterdiklerini 
kaydeden Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü bizim 
toplumumuzun temel sporu at yarışı ve atla ilgili sporlar 
dolayısı ile bu tür fuarların devamlı yapılabileceği bu tür şovların 
devamlı gösterilebileceği mekanlar yaratmak konusunda bir 
çalışmamız var. Gerek Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile 
gerek Etnik Sporlar gerekse Binicilik Federasyonu ile birlikte 
çok daha büyük sinerji yaratarak atçılık odaklı bu sektörümüzü 

dünyada Türkiye’ye layık olduğu yere gitme gayreti içerisindeyiz. 
Dolayısı böyle bir başarılı fuarın geçmiş olması bizimde ilk 
deneyimimiz mekanımızda böyle bir fuar düzenlemiş olmak 
inşallah bundan sonra daha geliştirerek yine gerçekleştiririz 
bu sektörü bizler geliştirmeliyiz hem de dünyada kendimize 
gereken bulma imkanı yakalarız.”

Altun: “Üç günün sonunda herkesin 
mutlu olduğu bir fuar gördük”
Türkiye Jokey Kulübü büyük özverili katkıları ve ev sahipliğiyle 
mükemmel bir fuar organizasyonu gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Eko Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, “42 firmanın 
72 markayı temsil ettiği fuarda çok sayıda konferans etkinlik 
ve şovlar yapıldı. Binlerce insan zevkle izlediler bütün bu 
olanakları bize Türkiye Jokey Kulübü sundu ve gerçekten 
de hem kulüp yönetimi hem de personel özverili bir şekilde 
çalıştılar. Buraya gelen herkes memnun kaldı” dedi.
İsviçreli, İrlandalı, İsveçli katılımcıların fuardan çok memnun 
ayrıldıklarını belirten Altun, üç günün sonunda herkesin mutlu 
olduğu bir fuar gördüklerini söyledi.
Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreter Turgut Alakuş ise, “Güzel 
bir fuar oldu. Etkinlikler, konferanslar, şovlara halkın ilgisi üst 
düzeydi. Hipodromların içerisinde bu etkinliklerin olması halkın 
buraya gelmesi bizim ideallerimiz içerisinde. İnşallah bundan 
sonra daha iyi şeyler yapacağız” dedi. Fuarın son gününde 
stantları tek tek ziyaret ederek katılımcılarla EQUIST ile ilgili 
görüşleri alındı ve teşekkür sertifikaları teslim edildi.
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TJK CHAIRMAN MR. EKINCI VISITS PARTICIPANTS AT EQUIST

Visiting the stands and thanking to the participants, the 
Jockey Club of Turkey (TJK) Chairman Mr. Yasin Kadri 
Ekinci, General Secretary Mr. Turgut Alakuş and Eko Fair 

Co. Administrative Director Mr. İlker Altun have answered the 
questions of TJK TV. 
TJK Chairman Mr. Ekinci said that TJK does its best to support 
the sector not only in horse racing but in all other fields such as 
horse industry or exports. 
Remarking that they work for creating places where regular 
fairs and shows about horse races and equestrian sports 
can be held since the horse is the part of the main sports of 
the Turkish society, Mr. Ekinci further commented as follows: 
“By creating a good synergy with the Traditional Sports 
Federation, Ethic Sports and Equestrianism Federations, we 
strive for taking the Turkish horse and equestrianism sectors 
to the level they deserve in the world. We organized a good 
fair and had a successful experience. We should develop this 
sector together. We hope to organize more and better fairs in 
future.”
Doing their best as TJK to support the sector in all fields of 
horse and equestrian sectors in addition to the horse races, Mr. 
Ekinci added the following: “Our public’s ancestor sports are 
horse races and equestrian sports. Therefore, we would like to 
create places where regular equestrian fairs and shows can 
be organized. By creating a major synergy with the Traditional 
Sport Federation, Ethics Sports Federation and Equestrian 
Federation, we would like to take the equestrian sector to the 

level it deserves in the world. This successful fair was our first 
experience at our racecourse. I hope that we organize a better 
version of this in future. We should improve and develop this 
sector and get the place we deserve in the world.”

Mr. Altun: “Everybody was happy 
at the end of the 3-day fair”
Stating that they organized a perfect fair with the major 
contributions and hosting of TJK, Eko Fair Co. Administrative 
Director Mr. İlker Altun commented as follows: “A number 
of conferences, events and shows have been organized at 
the fair attended by 42 companies representing 72 brands. 
Thousands of people have joyfully watched the organizations. 
We achieved this thanks to TJK. Both the Club management and 
the personnel have worked devotedly. Everybody at the fair was 
very happy.”
Telling that the Swiss, Irish and Swedish participants were very 
satisfied with the fair, Mr. Altun said that everybody was very 
happy at the end of 3 days.
TJK General Secretary Mr. Turgut Alakuş also commented on 
the fair: “It was a very good organization. The public showed 
great interest in the events, conferences and shows. It is our 
dream that such events are organized at racecourses and the 
public visits them. We hope to do better in future.” All stands 
were visited on the last day of the fair and visitors were asked 
about their opinions about EQUIST and were given their ‘Thank 
You’ certificates.
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Winning more than 300 cups in national 
and international races including 
President, Prime Minister, Balkan and 
Turkey Championships, Mr. Horasan 
believes that he and his students in 
the national team will achieve more 
successes.

T ürkiye binicilik milli takımı sporcularından Sencer Horasan 
25 senedir çeşitli yarışmalarda ülkemizi temsil ediyor. 
Horasan, öğrencileriyle birlikte yurtiçi ve yurt dışı uluslararası 

müsabakalara katılarak Balkan ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli 
dereceler elde etti.
Bu spora başlamasının özel sebepleri olduğunu söyleyen Horasan, 
atlara olan büyük ilgisinden dolayı Samandıra’da bulunan aile 
çiftliğinde 1990’lı yılların başında kulüp kurduklarını ve atlara olan 
büyük ilgisinin başarılarla dolu profesyonelliğe giden yolda en 
büyük itici güç olduğunu da söylüyor. 
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda Cumhurbaşkanlıkları, 
Başbakanlıklar, Balkan Şampiyonlukları, Türkiye Şampiyonlukları 
olmak üzere 300’ün üzerinde kupa kazanan Sencer Horasan, 
milli takıma giren öğrencileriyle beraber daha fazla başarıya imza 
atacaklarına emin olduğunu savunuyor. İşte Truva okurlarına 
konuşan Sencer Horasan’ın sorularımıza yanıtları:

Türkiye’de sporcular, sponsor olmadan çalışmalarına devam 
edebiliyor mu? 
Türkiye’de binicilik sporu birçok ülkeye göre düşük seviyede. Ancak 
son yıllarda gerçekten gelişme var bu da bizleri sevindiriyor. Ama 
bu sporu monoton halden çıkarmak için sponsorlara ihtiyaç var. 
Her spor branşında olduğu gibi sponsorsuz olmuyor. Ciddi çaba 
ve emek gerektiren bir spor olduğu için sponsorsuz yürütmek 
gerçekten çok zor. Dünyada iyi binicilerin hepsinin sponsorları var 
ve bizler de profesyoneller olarak bu sporun daha popüler olmasını, 
halka yayılmasını çok istiyoruz. 
Dışardan hep zengin hobisi olarak görünen bu spor insanları 
korkutuyor olabilir ama artık bu anlayışın aşılması gerek. O 
yüzden bu sporu nasıl yaptığınıza da bağlı olarak geniş kitlelere 
yayabilirsiniz. Hobi olarak yapmak isterseniz çok farklı bir boyut 
kazanır, profesyonel anlamda yaparsanız başka bir boyut kazanır. 
İnsanların nasıl yapmak istediği çok önemli o yüzden ben herkesin 
bu sporu yapabileceğini düşünüyorum.

Sizce biraz profesyonel derecede bu iş ile uğraşmak isteyen 
bir kişi tahmini ne kadar bütçe ayırmalı?
Profesyonel eğitim almak için belli bir bütçe söylemek çok doğru 
değil. Dediğim gibi nasıl yapacağınız önemli. Kiminle çalışacağınız, 
nerede yapacağınız, eğitmenler… Bu işin ana lokasyonu İstanbul… 
İstanbul’da yaparsanız, çok farklı bir boyut, Antalya, Bursa, 

Mr. Sencer Horasan is one of the equestrians in the national 
equestrianism team of Turkey and represents Turkey in 
various races for 25 years. Participating in national and 

international races with his students, Mr. Horasan has won various 
ranks in Balkan and European championships.
Stating that he has special reasons to deal with equestrianism, 
Mr. Horasan said that because of his great interest in horses, they 
established a club at their family farm in Samandıra in 1990s and 
this interest is the biggest driving force behind the road leading to a 
career as a professional equestrian with full of success. 
Winning more than 300 cups in national and international 
races including President, Prime Minister, Balkan and Turkey 
Championships, Mr. Horasan believes that he and his students in 
the national team will achieve more successes. Mr. Horasan has 
answered our questions for Truva Magazine readers:

Can equestrians in Turkey continue to train without any 
sponsorship? 
The interest in equestrianism in Turkey is very low as compared to 
many countries. However, the increase in the recent years makes 
us happy. But we need sponsorships to render this sport more than 
a monotonous one. Like many other sports, sponsorship is a must. 
Since it requires a serious effort, it is not possible to continue it 
without any sponsorship. The best equestrians in the world have 
sponsors and we as professionals want this sport to become more 
popular and accessible by the public. 
Equestrianism is always considered as a sport for the rich and this 
scares the people. However, this should be overcome. Therefore, 
depending on how you do it, you can make it reach the masses. If 

ATLARLA PAYLAŞILAN BİR HAYAT; 

A LIFE SHARED WITH HORSES; 

SENCER HORASAN
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Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
Cumhurbaşkanlıkları, Başbakanlıklar, Balkan 
Şampiyonlukları, Türkiye Şampiyonlukları 
olmak üzere 300’ün üzerinde kupa kazanan 
Sencer Horasan, milli takıma giren 
öğrencileriyle beraber daha fazla başarıya 
imza atacaklarına emin olduğunu savunuyor.

Ankara’da bakış açısı daha farklı, çok daha değişik boyutlarda... 
İstanbul biraz daha popüler olduğu gibi bu işin gerçekten 
Türkiye’deki merkezi... Ama örneğin Almanya’da, Belçika’da, 
Hollanda’da bu spor daha dengeli gelişim gösteriyor. En ücra 
bölgelerde bile tesisler, imkanlar var. Sık sık yarışlar düzenleniyor. 
Binici sayısı inanılmaz fazla. O yüzden rekabet çok yüksek. Engel 
atlama sporcusu Türkiye’de yaklaşık olarak 1.500-2.000 kişi ise 
Almanya’da bu rakam 1 milyonun üzerinde. 

Türkiye’de atçılığın gelişmesi için öncelikli ihtiyaçlarımız nedir?
Bizde durum şöyle; nalımız var atımız yok. Yani biz ilk önce 

you do it as a hobby, it will have a different dimension. If you do it 
professionally, it will get a different dimension. It depends on you, on 
how you want to do it. Therefore, I believe that everyone can do it.

How much should a person who wants to become a 
professional equestrian allocate a budget for professional 
training?
It will not be correct to set a budget for professional training. As 
I have already told, it will depend on how you will do it. Who will 
you train with? Where will you train? Which trainings will you 
get? The main location for the trainings is İstanbul... If you do it in 
İstanbul, you will have a different training. But if you do it in Bursa 
or Ankara, then they have a different perspective and there will be 
more different trainings... Since it is more popular as compared to 
other cities, İstanbul is really the center of the trainings. However, 
the development of equestrianism is more balanced in Germany, 
Belgium or the Netherlands. There are premises, opportunities 
even in the farthest regions. Frequent races are organized. The 
number of equestrians is incredibly high. Therefore, the competition 
is significantly high. The number of show jumpers is around 1.500 
to 2.000 in Turkey but over 1 million in Germany. 

What are the most urgent needs to develop equestrianism in 
Turkey?
Let me put it in this way, we have horse shoes but not horses. In 
other words, we first buy wheels before we buy the car. Everything 
should be made step by step... First, we need trainings... The 
principles of the equestrianism should be understood, then actions 
should be taken with the correct persons, then correct training 
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arabayı almadan tekerlekleri alıyoruz. Her şey adım adım 
yapılmalı… İlk önce eğitim… Bu işin prensibini anlamak, doğru 
kişilerle doğru eğitim kurumları ile ondan sonra federasyon 
ile birlikte ilerleyerek ve doğru kulüpleşmek gerekiyor. Bunlar 
mutlaka devlet ve federasyon kontrolü altında olmalı. Ondan 
sonra yurt dışından bu konu ile ilgili doğru eğitmenler getirmek, 
kurslar düzenlemek, kulüplere destekler vermek ve insanları 
bu konuda bilinçlendirmek gerekiyor. Aksi takdirde bilinçsiz bir 
şekilde başladığınız zaman siz iyi bir şey yapsanız bile mutlaka 
bir yerde çökecek. Çünkü temeliniz yok… Bizdeki problem bu… 
Biz hemen bir şeyler olmasını istiyoruz ve olması için en kolay 
yolu seçiyoruz. 
Yurt dışında o temeli oluşturmadan aylarca, yıllarca ilk başta 
insanlara bu işin temelini öğretip hazırlamaya çalışıyorlar. 
Ülkemizde de son dönemlerde bu durum biraz düzelmeye 
başladı. Biraz daha bilinçli yapılmaya başlanan işler var ama 
yine de yetersiz.

Bir sermayeniz varsa çiftlik kurup diğer ekipmanları 
kolayca temin edebiliyorsunuz… Peki eğitimcilerin 
durumu?
Onu analize edebilecek onu denetleyebilecek onu görebilecek 
onu sağlayabilecek ne kadar eğitimci var ne seviyede eğitimci 
var bu tabi ki bir soru işareti.
Mesela bu işin çok gelişmiş olduğu Hollanda, bu konuda 
dünyanın en iyi 3 ülkesinden birisi. Sayısız eğitmen var ve hepsi 
birbirinden iyi, müthiş bir alt yapıları var çok iyi eğitimleri var, 
zaten başarıları da bunu gösteriyor. O yüzden bizim onların eğitim 
sistemini baz alarak gelecek nesiller için sağlam bir alt yapı 
oluşturmamız gerekiyor. Yoksa bu kısa vadede olacak ve kolay 
bir iş değil. 

institutions and then the federation and then create a correct club. 
These actions should be taken under the government and the 
federation. Then, we should bring correct trainers from abroad, 
organize training courses, give support to the clubs and raise the 
awareness of the people in this regard. Otherwise, if you start with 
a lack of awareness, then even if you do something good, it will 
definitely end at some point. That is because you do not have a 
foundation... This is what our problem is... We want something to 
happen and select the easiest way to make it happen. 
In foreign countries, first the fundamentals of equestrianism 
are taught to the people for months, even years. There is some 
improvement to some extent in Turkey in recent years. Some things 
are tried to be done with more awareness but they are still not 
enough. 

If you have money, you can establish a farm and get the 
equipment easily... What about the trainers?
There is big question mark on how many trainers there are and 
how good they are.
When it comes to the trainers, the Netherlands is one of the top 
3 in the world. They have a limited number of trainers and all 
of them are good and have a great infrastructure and they are 
very well trainers. Their achievements prove this. Therefore, we 
should take their training system as basis and create a strong 
infrastructure for the future generations. This is not something 
that can be achieved in the short term and is not an easy job. 

Who should lead this process? The Federation? The 
Ministry of Sports? The Ministry of Agriculture?
It is not correct that only one institution claims responsibility 
for everything and this will not be even possible. All institutions 
should work wholeheartedly and in coordination with each 
other. We have come a long way in some of the matters but this 
is not enough. It used to be very difficult to buy a horse from 
abroad. Now the process is better. 
For instance, we still have serious problems in horse transports. 
Although EU member states can transport their horses to other 
countries, we need to complete many procedures to transport 
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Bu sürece kim öncülük etmeli sizce? Federasyon mu? Spor 
Bakanlığı mı? Tarım Bakanlığı mı?
Tek bir kurumun her şeyi üstlenmesi doğru olmayacağı gibi 
olabilirliği de pek mümkün değil. Tüm kurumların gönülden ve 
koordineli çalışması lazım. Bazı konularda önemli yol alındı ama 
yeterli değil. Eskiden yurt dışından at getirmemiz çok daha zordu, 
şimdi süreç daha iyi. 
Örneğin at taşımalarında halen ciddi sıkıntılarımız var. AB üyesi 
ülkeler kolaylıkla diğer ülkelere atlarını taşıyabiliyorlarken biz bir 
sürü prosedür sonucu bunları yapabiliyoruz. Biz bir ülkeden bir 
ülkeye çıkmak için 1 ay önceden kan testleri verip bekliyoruz. 
Bu spor canlı ile uyum içerisinde olmanız gereken tek spordur. Atın 
bir anatomisi var ve hiç değişmiyor ama bu sporla ilgili sistemler, 
teknikler, donanımlar her zaman değişiyor. Gelişmeleri hızlı takip 
etmeniz lazım. Öğrenme süreci hiç bitmeyen bir süreç. Bu sebeple 
bizlerin, sporcuların da uluslararası dolaşımlarının kolaylaştırılması 
önemli. 

Bu dergiyi okuyan bir aile, çocuğunun hayvan sevgisi 
gelişsin ve at ile zaman geçirsin istiyor, siz ne 
öneriyorsunuz?
Bu iş bazı insanların var oluşunda var ve tıpkı benim gibi at ile 
ilk temaslarından itibaren tutku haline dönüşüyor. Kişinin ilk 
önce bunu ayırt etmesi lazım ve bununla birlikte ne ve nasıl 
yapması gerektiğini öğrenmesi lazım. Kendine “ben hobi olarak 
mı ata bineceğim yoksa sporcu mu olacağım” sorusunu sorması 
gerekiyor. Bu sorunun yanıtına göre eğitim alacağı alanı, kişileri ve 
atı seçmesi önemli. Engel atlama, dresaj, endurans gibi alanlardan 
kendisi için en uygun olanını seçerken profesyonellerden destek 
alabilir.

EQUIST Uluslararası At ve Binicilik Fuarında’da farklı 
ülkelerden daha çok ziyaretçi görmeye başladık. Atçılık 
başka ülkeler de atakta sanırım?
Kesinlikle. Orta Doğu ülkeleri sermaye güçlerinin de etkisiyle 
hızla gelişiyorlar. İyi atlar satın alabiliyor, iyi tesisler yapabiliyor ve 
paranın satın alabileceği ne varsa alabiliyorlar. Ancak bunlardan 
daha önemli olan bilgi ve eğitime de önem veriyorlar. Dubai, Katar 

our horses. When we want to go from one country to another, 
we first give below tests within one month before our departure. 
Equestrianism is the only sport that requires harmony with a 
living thing. The horse has an anatomy and it does not change. 
But the systems, techniques and equipment regarding this sport 
change a lot. We need to keep up with the developments fast. 
The learning is a never ending process. Therefore, it is important 
to facilitate the international movement of the equestrians. 

The families reading this magazine want their children to 
love the horses and spend time with them. What do you 
recommend?
This love is in the bones of some people. Like me, they develop 
a passion for the horses starting with their first touch to a 
horse. First, this should be checked and then, what should be 
done and how should be done should be learned. One should 
ask himself “will I ride a horse as a hobby?” or “will I become 
an equestrian?”. Depending on the answer, they should select 
their training area, trainers and horse. They can get support 
from professionals when they select the most suitable field for 
them from show jumping, dressage, endurance etc.

We have started to get more foreign visitors to EQUIST 
International Horse and Equestrianism Fair. I guess 
equestrianism is undergoing a major development in 
other countries.
Definitely. The Middle East countries develop fast thanks to 
their strong capitals. They can buy good horses, establish good 
facilities and do whatever they can do with their money. But, the 
most important of all, they place importance on information and 
training. Dubai and Qatar used to be good at endurance and flat 
racing but now they are good at show jumping. Besides, Russia 
and Ukraine also make investments in equestrianism. There 
are also major developments in China. They are especially very 
excited after Pekin Olympics. I see Chinese people everywhere 
when I visit Europe. I heard that many good European trainers 
have started to work at China. These are smart investments for 
future. 

In fact, is not this competition a good thing?
The competition is of course good for the development of 
equestrianism. However, as the demand for horses increase, 
both the prices get high and it gets more difficult to find good 
horses. Then, the sport becomes dependent on money.

What is the highest horse price you have heard of? 
We hear many different prices abroad. I guess the highest figure 
is 12 million euros. In Arabian countries and Europe, especially 
the race horses earn much. The races have a significant 
audience and big prizes are given. However, in Turkey, neither 
the audience not the prizes are high enough.
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gibi ülkeler endurans ve düz koşuda iyilerdi, şimdi engel atlamada 
da yol aldılar. Yine Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler bu spora yatırım 
yapan bölge ülkelerinden. Diğer taraftan Çin’de büyük gelişmeler 
oluyor. Özellikle Pekin olimpiyatlarından sonra çok heyecanlandılar. 
Avrupa’ya gittiğim zaman her yerde Çinlileri görüyorum. Birçok 
Avrupalı kaliteli antrenörün Çin’de çalışmaya başladığını 
duyuyorum. Bunlar ileriye yönelik akıllı yatırımlar. 

Aslında bu rekabetin oluşması sizce iyi bir şey değil mi?
Rekabet sporun gelişimi için iyi tabi ki ama özellikle ata olan talep 
arttıkça hem fiyatlar yükseliyor hem de iyi at bulmak zorlaşıyor. 
Sonrasında iş sermayeye dayalı hale dönüşüyor.

Sizin bu zamana kadar duyduğunuz en pahalı at fiyatı neydi? 
Yurt dışında çok farklı rakamlar duyuyoruz. Sanırım duyduğum en 
yüksek rakam 12 milyon Euro. Tabi Arap ülkelerinde, Avrupa’da 
özellikle yarış atları iyi para kazandırıyor. Yarışların önemli bir izleyici 
kitlesi var ve ödüller de büyük oluyor. Türkiye’de maalesef hem 
izleyici kitlemiz hem de ödüllerimiz istediğimiz düzeylerde değil.

Peki, yarış kulvarlarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Global çapta, 
atların yarıştırılmasına yönelik eleştiriler de az değil?
Hayvan severlerin kaygılarını çok iyi anlıyorum. Mesela atın yarışı 
kazanması için doğasına aykırı ilaçlar veriliyor vs. İşin içinde vahşi 
bir maddiyat olmayınca daha huzurlu oluyorsunuz elbette. Birçok 
ata insandan daha iyi bakılıyor. Ayrıca atın doğasında koşmak var. 
Ata, yapısına uygun olmayan bir iş yaptırmıyorsunuz.

Bir de çoğu kapatıldı gerçi ama yunus tedavi merkezleri 
ile eş tutulan at tedavi merkezleri var. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Kesinlikle ikisinin durumu farklı. Hipoterapi denilen at terapisinin 
karşılıklı olarak büyük faydaları var. Türkiye’de bu işi başarıyla 
gerçekleştiren merkezlerimiz var. Benim şahit olduğum bir örnek 
var. 7 yaşlarında çok az konuşup, sosyal uyum sorunu olan bir 
çocuk hipoterapi ile kısa sürede konuşmaya başladı ve ruhsal 
gelişimi iyiye gitti. Çocukları atın üzerine oturttuğunuz zaman atı 
seviyor, okşuyor, onunla bir iletişim kuruyor. Çocuğun enerjisi, 
özgüveni değişiyor. At ise en sevdiği şey olan yürüyüş ve koşuyu 
gerçekleştiriyor. 

Çok güzel ve keyifli bir sohbet oldu sizin özellikle 
vereceğiniz bir mesaj var mı?
Bu sporu herkesin yapmasını, hiç değilse denemesini isterim. 
Kanınıza karıştığı zaman bir daha bırakamıyorsunuz. Bu spora 
ara veren çok duydum ama sonra hep geri döndüler. Benim 
oldukça küçük yaşlarda öğrencilerim de var. Bu sporun onlara 
inanılmaz olumlu etkileri olduğunu gözlemliyoruz. Bir canlının 
idaresini ve sorumluluğunu verdiğiniz zaman hayatın her 
alanında kullanabilecekleri dersler çıkartıyorlar. Konsantrasyon, 
zamanlama, disiplin gibi birçok konuda iyi bir süzgeçten geçiyorlar.

What do you think about the race tracks? There are many 
global criticisms regarding horse races.
I understand the concerns of the animal lovers. For instance, 
the horses are drugged to win the races. If the prize at the end 
of the races is not extremely high, of course you feel more 
comfortable. Many horses are taken good care of as compared 
to many people. Besides, running is natural for the horses. You 
do not force the horse to do something unnatural to them.

Even though many of them are closed now, some horse 
treatment centers are considered to be similar to the 
dolphin treatment centers. What do you think about them?
They are definitely different from each other. The therapy with 
horses known as hippotheraphy have mutual major benefits. 
There are some centers in Turkey which are very successful at 
this therapy. Let me tell you about one case I have witnessed. 
A 7-year-old child who spoke less and had a social harmony 
problem has started to talk in a very short period of time and 
had a well psychological development. When the children sit on 
a horse, they love and pet it and establish a communication with 
them. The energy and self-confidence of the children change. 
And the horse does what it loves, in other words, walking and 
running. 

It was a lovely interview. Do you want to give a special 
message?
I wish that everyone does equestrianism or at least tries it. 
When it gets into your blood, you will not leave it again. I 
have heard many people having a break from it but they have 
returned back to doing it. I have very little students. We observe 
the unbelievable impacts of equestrianism. When you assign 
them to manage a living thing and give their responsibility to 
them, they learn lessons which they can use in every field of 
life. They are trained about concentration, timing and discipline.
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Organized at Konna Baza “Trakiec” facilities in Bulgaria, the 
Show Jumping Balkan Championship hosted equestrians 
from August 30 to September 3, 2017. 40 horses attended 

the race on behalf of Turkey under Children, Juniors, Young 
Riders, Seniors and Amazons as a team and as individual. On the 
second day of the championship, the Turkish Seniors 
National Team comprised of Mr. Hasan 
Şentürk, Mr. Hüsnü Dinç, Mr. Ömer 
Çetin and Mr. Uğur Yılmaz became 
the 2017 Show Jumping Balkan 

Championship under the 

leadership of Mr. Sinan Gencer while the Turkish Amazon National 
Team comprised of Ms. Aslı Aközbek, Ms. Ayşen Ege Kunt, Ms. 
Oben Albayrak and Ms. Şevval Er became the 2017 Show Jumping 
Balkan Second Place Winner. On the third day of the championship, 
the Turkish Juniors National Team comprised of Mr. 
Emir Koçak, Mr. Emre Gür, Mr. Eylül Karaduman 
and Mr. Taha Yedikardeş won the second place in 
Juniors 2017 Show Jumping Balkan Championship. 
On the last day of the championship, Mr. Necmi Eren 

became Young Riders Individual 
Champion while Ms. Buse Şamlı 
won the second place. Mr. 
Ömer Çetin, on the other hand, 

became Seniors Individual 
Balkan Champion.

2017 ENGEL ATLAMA BALKAN 
ŞAMPİYONASINDA BÜYÜK BAŞARI 

GREAT SUCCESS AT 2017 SHOW JUMPING CHAMPIONSHIP

30 Ağustos - 03 Eylül 2017 tarihleri arasında Bulgaristan’da 
Konna Baza “Trakiec” tesislerinde düzenlenen Engel 
Atlama Balkan Şampiyonası sona erdi. Türkiye adına Yıldız, 

Genç, Genç Yetişkin, Ustalar ve Amazonlar kategorilerinde takım 
ve ferdi olarak 40 at katıldı. 
Şampiyonanın ikinci gününde Sinan Gencer ekip şefliğinde 
2017 Engel Atlama Balkan Şampiyonu olan Hasan Şentürk, 
Hüsnü Dinç, Ömer Çetin ve Uğur Yılmaz’dan oluşan Ustalar Milli 
Takımımızı ve Amazonlar 2017 Engel Atlama Balkan ikincisi 

olan Aslı Aközbek, Ayşen Ege Kunt, Oben Albayrak ve Şevval 
Er’den oluşan Amazon Milli takımımızı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.
Şampiyonanın üçüncü gününde Emir Koçak, Emre Gür, Eylül 
Karaduman ve Taha Yedikardeş’den oluşan Genç Milli Takımımız, 
Gençler 2017 Engel Atlama Balkan Şampiyonası ikincisi oldu. 
Şampiyonanın son gününde ise Genç Yetişkinler Ferdi Şampiyonu 
Necmi Eren olurken, Buse Şamlı ikinci oldu. Günün son 
yarışmasında Ömer Çetin Ustalar Ferdi Balkan Şampiyonu oldu.
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Ulu Önder Atatürk’ün adına düzenlenen Türk Yarışçılığı’nın derbisi 
Gazi Koşusu’nun 91.’si 25 Haziran 2017 Pazar günü İstanbul 
Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu.

91. Gazi Koşusu’nu Oğuz Yalçın’ın sahibi olduğu, Piano Sonata, 
jokeyi Ahmet Çelik idaresinde çim pistte 2400 metre mesafede 
2.27.74’lük bitiriş derecesiyle kazandı. 3 yaşlı safkan İngiliz 

taylarının katılabildikleri koşu da Piano Sonata isimli safkan 
jokey Ahmet Çelik’le 2.27.74’lük derece yaparak 2006 yılında 
Hizelbeyi’nden sonraki en iyi derece, toplamda ise tüm zamanların 
en iyi 7. derecesi oldu. Şampiyon jokey Ahmet Çelik, 2015 yılında 
Renk, 2016 yılında Graystorm’dan sonra Piano Sonata ile bu koşuyu 
üst üste kazanarak, 1971 yılında Minimo, 1972 yılında Akkor ve 
1973 yılında ise Karayel ile üç yıl üst üste bu koşuyu kazanan 
Ekrem Kurt’un rekorunu egale etmiş oldu. 2400 metre mesafe 
üzerinden çim pistte gerçekleştirilen bu yılki Gazi Koşusu’nda Storm 
Sea Swell isimli tayın, Komiserler Kurulu Kararı ile start almadığı 
koşuda 17’si erkek, 1’i dişi olmak üzere toplam 18,  üç yaşlı safkan 
İngiliz tayı birincilik için mücadele verdi. Veliefendi Hipodromu’nda 
saat 20.00’te yaklaşık 25 bin yarış severin takip ettiği koşunun 

ikinciliğini, jokey Halis Karataş idaresindeki Pershing elde 
ederken, Finesse  üçüncü,  Runner Bull da dördüncü oldu. 
Şampiyon safkan Piano Sonata; bu galibiyetiyle sahibine, 
birincilik ikramiyesinin yanı sıra  kaydiye ücretleriyle birlikte 
toplam 2 milyon 233 bin TL kazandırdı. Türkiye Jokey Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kadri Ekinci’nin ve yönetim 
kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen bu unutulmaz 
günün heyecanına, yarış severlerin yanı sıra atçılık camiasının 
önde gelenleri, iş ve sanat dünyasından önemli isimler, 
politikacılar ve devlet erkanı da katıldı. Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 
Gazi koşusu heyecanı için hipodromda bulunan diğer önemli 
isimler oldu. Gazi Koşusu öncesi Apranti Eğitim Merkezi 
öğrencilerinin gerçekleştirdikleri bayraklı gösteri ayakta 
alkışlandı.

91. Gazi Koşusu’nun Şampiyonu

PIANO SONATA
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K nown as the derby of Turkish horse races, 
91st Gazi Race organized in the name of 
Great Leader Atatürk was run in İstanbul 

Veliefendi Racetrack on Sunday, June 25, 2017. 
Piano Sonato owned by Mr. Oğuz Yalçın became the 
champion of the race with jockey Mr. Ahmet Çelik 
by finishing the 2400-meter long race in 2.27.74.
Racing against 3-year old English foals, Piano 
Sonata’s winning time is the best time after 
Hizelbeyi’s winning time in 2006 and the 7th best 
winning time of all times. Champion jockey Mr. 
Çelik, on the other hand, equalized the record of 
Mr. Ekrem Kurt winning Gazi Race three times in a 
row in 1971 with Minimo, in 1972 with Akkor and 
in 1973 with Karayel by winning the race in 2015 
with Renk, in 2016 with Graystorm and in 2017 
with Piano Sonata. 18 three-year old thoroughbred 
English foals including 17 stallions and 1 mare 
raced against each other on a turf racetrack of 
2400 meters while a foal named Storm Sea Swell 
was disqualified from the race with the decision of 
the Board of High Commissioners. 
Watched by around 25 thousand people at 20.00 
on Veliefendi Racetrack, Pershing and jockey Mr. 
Halis Karataş won the second place while Finesse 
became the third and Runner Bull the fourth.
Horse race fans, leading names of equestrian 
sector, major names from business and art world, 
politicians and high state officials shared the 
excitement of this organization hosted by Mr. Yasin 
Kadri Ekinci, the Chairman of Board of Jockey Club 
of Turkey, and Board Members. Deputy General 
Secretary of Presidency Mr. Nadir Alparslan and 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock Deputy 
Undersecretary Mr. Mehmet Hadi Tunç were also 
present at the racetrack for the excitement of Gazi 
Race. The audience also enjoyed the flag show of 
Apprentice Training Center students before the race.

The Champion of 91st 
Gazi Race:
‘PIANO SONATA’
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F our old thoroughbred Arabian horses have raced against each other 
to win the race organized for honoring Ali Rıza Bey, the father of the 
Great Leader Mustafa Kemal Atatürk, at Veliefendi Racecourse. The 

exciting race run to win the race cup was won by “Gökhan Kocakaya” and 
his horse “Uçarer”. Run on a turf track for 1400 meters, Uçarer finished the 
race in 1.30.64 and won the grand prize of 200 thousand liras. 7-year old 
gray horse has won its 15th winner position in 55 races.

A s part of the special race programme 
on June 25, 2017, an important race 
was organized in the name of Zübeyde 

Hanım, the mother of Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk. Run on a turf racetrack of 1600 meters 
by four-year old and older English mares, the 
exciting race was won by jockey Mr. Selim Kaya 
with his horse 5-year old thoroughbred Tatvan 
İncisi.

ALİ RIZA BEY KOŞUSU’NU
“UÇARER” KAZANDI

ZÜBEYDE HANIM 
KOŞUSU’NU 
TATVAN İNCİSİ
KAZANDI

“UÇARER” BECOMES THE FIRST 
IN ALI RIZA BEY RACE

TATVAN İNCİSİ WINS 
ZÜBEYDE HANIM RACE

Veliefendi Hipodromu'nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
babası Ali Rıza Bey adına düzenlenen koşuda birbirinden başarılı 
dört yaşlı safkan Arap atlarının, bu önemli koşunun kupasını 

müzesine götürmek adına verdiği mücadeleyi “Gökhan Kocakaya” ile 
idaresinde start alan “Uçarer” isimli safkan kazanmayı başardı. 
Çim pistteki 1400 metre mesafeli, birincilik ikramiyesi 200 bin TL olan 
koşuyu kazanan Uçarer için bitiriş derecesi 1.30.64 oldu. 7 yaşındaki kır 
at 55. startında 15. birinciliğine ulaşmış oldu.

İstanbul Veliefendi Hipodromu, Türk 
Yarışçılığı’nın derbisi olan 91. Gazi 
Koşusu'nun da yer aldığı üst düzey 

yarışlara ev sahipliği yaptı. 25 Haziran 2017 
tarihinde gerçekleşen özel yarış programının 
önemli koşularından biri de Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım 
adına düzenlenen koşuydu. Dört ve yukarı 
yaşlı safkan İngiliz kısraklarının katılımıyla 
gerçekleşen ve keyifli bir mücadeleye sahne 
olan çim pistteki 1600 metre mesafeli 2017 
yılı Zübeyde Hanım Koşusu’nun kazananı ise  
5 yaşındaki safkan Tatvan İncisi ile jokey 
Selim Kaya oldu.
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K nown as the derby of Turkish equestrianism, 91st Gazi Race has 
started with the Women Equestrians Friendship Cup. Ms. Semra 
Şahin became the first at the race with her mare Autumn Pearl. The 

6-year old mare has finished the race in 1.37.34 and has won his 10th first 
place in 76 races in her career. 7 female equestrians have raced against 
each other with their 4-year old and older English horses for 1600 meters 
on a turf racetrack. In the race with a grand prize of TL 20.500, Özbayhan 
and German jockey Monique Lubcke became the second while Strike The 
Sword and German jockey Stefaine Hofer won the third place and Spumador 
and French jockey Melanie Plat won the fourth place.

KADIN BİNİCİ DOSTLUK KUPASI’NI 
AUTUMN PEARL KAZANDI

REBEL YELL ANAFARTALAR 
KOŞUSU’NU KAZANANI OLDU

REBEL YELL WINS 
ANAFARTALAR RACE

AUTUMN PEARL CAME THE FIRST AT 
FEMALE EQUESTRIANS FRIENDSHIP CUP

T ürk Yarışçılığı’nın derbisi, 91. Gazi Koşusu gününün ilk mücadelesi olan 
Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu’nu, Autumn Pearl isimli kısrak ile 
Türk binicisi Semra Şahin kazandı. 6 yaşındaki al kısrak, bu galibiyetle 

birlikte koşunun bitiriş derecesi 1.37.34 olurken kariyerinin 76. startında 10. 
birinciliğini elde etti. 7 bayan binicinin at bindiği, 4+ yaşlı İngiliz atlarına mahsus 
koşu çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden gerçekleştirildi. 20.500 TL 
birincilik ikramiyesi olan koşunun ikincisi Alman binici Monique Lubcke ile start 
alan Özbayhan olurken, Alman binici Stefaine Hofer ile koşuya katılan Strike The 
Sword üçüncü ve Fransız binici Melanie Plat’ın bindiği Spumador da tabelanın 
dördüncü sırasında yer aldı.

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının, kıyasıya mücadele verdiği 
Anafartalar Koşusu’nu Rebel Yell jokeyi Halis Karataş 
idaresinde kazanmayı başardı. Kum (sentetik) pistteki 

2000 metre mesafeli Birincilik ikramiyesi 130.000 TL olan 
koşuyu kazanan Rebel Yell için bitiriş derecesi 2.04.35 oldu.

R ebel Yell has achieved the win Anafartalar Race with this 
jockey Mr. Halis Karataş. Run by 3-year old thoroughbred 
English foals on a polytrack (synthetic track) for 2000 

meters, Rebel Yell finished the race in 2.04.35 and won the grand 
prize of 130.000 liras. 
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A t the International CEI1 races organized in Romania, the 
Turkish team has won the top two places. The equestrians 
won gold and silver medals and the Turkish National 

Anthmen accompanied the awarding ceremony. 
Mr. Hakkı Yazıcı became the first with his horse Monthface while 
Mr. Mehmet Turna won the second place with his horse Perina. 
The international race has become a first for Turkey since two 
Turkish equestrians won the gold and silver medals by competing 
against many equestrians from Turkey, Greece, Bulgaria and the 
host Romania. 
Mr. Mehmet Turna became the second at the race with his horse 
Perina and won the silver medal. The Turkish team has also 
won the most meaningful and important prize of the race with 
Monthface. The thoroughbred horse became the winner of the 
“best condition prize”.

T he Republic of Turkey 
Presidential Cup Barriers 
Competition was held 

in Ankara Equestrian Sports 
Club on 07-08 October. 
Hüsnü Dinç won the cup 
with the name Downing 
Street horse. The second 
Skara Glen’s Cascador 
with Hulki Karagülle, the 
third Nindoxello with Hasan 
Şentürk, the fourth Champ’s 
with Ömer Çetin, and the 
fifth Faro 117 with Kaan 
Kızılkaplan.

ATLI DAYANIKLIKTA BİR İLK

CUMHURBAŞKANLIĞI 
KUPASI DOWNING STREET 
İLE HÜSNÜ DİNÇ’İN

R omanya’da yapılan Uluslararası CEI1 yarışmalarında Türk ekibi 
ilk iki sırada yer aldı. Altın ve gümüş madalyalar istikrar maşı 
okunarak bizim oldu.

Romanya Butea’da düzenlenen CEI1 90 km yarışmalarında Monthface 
ismi atı ile Hakkı Yazıcı birinci olurken Mehmet Turna ise Perina 
isimli atıyla ikinci oldu.  Uluslararası yarışmada Türkiye endurans dalı 
adına bir ilke daha imza atıldı, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve ev 
sahibi Romanya dan bir çok yarışmacının katıldığı parkuru ilk iki de 
tamamlayan sporcularımız altın ve gümüş madalyaların sahibi oldu.  
Yarışmayı Mehmet Turna Perina isimli atı ile ikinci olarak tamamladı 
ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Türk ekibi organizasyonun en 
anlamlı ve önemli ödüllerinden “en iyi kondisyon ödülünü” de 
kimseye kaptırmadı, en iyi kondisyon ödülünü Monthface isimli 
safkan aldı.

0 7-08 Ekim tarihlerinde 
Ankara Atlı Spor Kulübü’nde 
düzenlenen Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Kupası Engel Atlama Yarışmaları 
sona erdi. Kupanın sahibi Downing 
Street isimli atıyla Hüsnü Dinç 
oldu. İkinci Skara Glen’s Cascador 
isimli atıyla Hulki Karagülle, 
üçüncü Nindoxello isimli atıyla 
Hasan Şentürk, dördüncü Champ’s 
Son isimli atıyla Ömer Çetin, 
beşinci Faro 117 isimli atıyla Kaan 
Kızılkaplan oldu. 

A FIRST IN ENDURANCE

HÜSNÜ DİNÇ WON 
PRESIDENTIAL CUP WITH 

DOWNING STREET
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T he founder and trainer of Excellence with Horses, Ms. 
İlginay Göbüt Göksel has shown some examples regarding 
the relations between horses and human with the intuitional 

communication practices at Equist. 
Expressing her satisfaction with the students’ from horse training 
departments of universities watching her exercises in additional 
to the visitors, Ms. Göksel stated that “They told me that they 
follow me and they even discuss Excellence with Horses at their 
university classes. They had the chance to watch and experience 
it here at Equist. It is a good thing that they have the vision to 
research about different exercises they can do with the horses.”
Ms. Göksel summarizes her Excellence with Horses program as 
follows: “As can be understood from its name, the Excellence 
with Horses includes applied programmes with horses. We 
organize leadership, team work and intuitional programmes with 
horses. The horses do not have fore brains and live with their 
intuitions. They remind us to use not only our rational brains but 
our intuitions, too. That is because the results of the decisions we 
make without using our intuitions do not make us happy. 
While the humans use their speaking ability to argue with each 
other, the horses get well without speaking. Understanding what 
people say without speaking makes us better at communication.”
Stating that people give different reactions after the training, Ms. 
Göksel made the following comments: “While one participant told 
that I recognized ‘how my prejudgements prevented me’, another 
said that ‘I have difficulty to make my team do the jobs that I do 
not personally believe in.”
Ms. Göksel added that they organize personal coaching program 
and said that the people at a turning point at their personal or 
professional lives become clarified with the horses.
Got to known the horses better during her education in Wien 
in 1994, Ms. Göksel started to ride horses that year and still 
continues to communicate with horses. Changing her professional 
goals, Ms. Göksel participated in training program at the Institute 
of Strozzi, California, and got an ‘equine guided trainer’ certificate. 
Ms. Göksel gives leadership, team work and intuitional leadership 
trainings to companies since 2013.

A tla Gelişelim’in kurucusu ve eğitmeni İlginay Göbüt 
Göksel, Equist’te sezgisel iletişim konusunda 
gerçekleştirdiği uygulamalarla at insan iletişimiyle 

ilgili örnekler sundu. 
Fuar ziyaretçilerinin yanı sıra at antrönörlüğü bölümlerinden 
üniversite öğrencilerinin de uygulamaları izlemelerinden 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Göksel, “Benim takipçim 
olduklarını hatta üniversitede Atla Gelişelim’i konu olarak 
işlediklerini anlatıyorlar. Burada da izleme ve deneyimleme 
imkanları oldu. Öğrencilerin atlarla yapacakları çalışmaları 
nasıl çeşitlendirebilecekleri konusunda vizyona sahip 
olmaları iyi bir şey” dedi.
Göksel, Atla Gelişelim programını kendi sözleriyle şöyle 
özetliyor: “Adından da belli olduğu gibi kişisel gelişim 
için atlarla yapılan uygulamalı programlar. Liderlik, ekip 
olma, sezgisel iletişim programları yapıyoruz. Atların ön 
beyinleri yok ve hayatlarını sezgileriyle yaşıyorlar. Bizlere 
de karar verirken sadece rasyonel beynimizi değil, sezgisel 
tarafımızı da dinlememiz gerektiğini hatırlatıyorlar. Çünkü 
sezgilerimize sormadan verdiğimiz kararların sonuçları 
bizi mutlu etmiyor. Biz insanlar konuşma becerisini kavga 
etmekte kullanırken, atlar konuşmadan birbirleriyle 
harika anlaşıyor ve bize de sözsüz iletişimi öğretiyorlar. 
Konuşmadan yanımdakinin ne dediğini anlamak becerisi 
bizleri daha iyi iletişimci yapıyor.”
Eğitim sonrası insanların tepkilerinin farklı farklı olduğunu 
alını çizen Göksel, şunları söyledi: “Örneğin bir uygulama 
sonunda bir katılımcı; ‘önyargılarımın bana ne kadar engel 
olduğunu fark ettim’ derken bir diğeri; ‘kendim inanmadığım 
işleri ekibime yaptırmaya zorladığımı gördüm’ diyebiliyor” 
Göksel, bireysel olarak birebir koçluk programları 
yaptıklarını ve özel ya da tüzel hayatlarında dönüm 
noktasında olanlar atların yanında netleştiğini sözlerine 
ekledi.
Atlarla 1994 senesinde Viyana’da öğrenciliğim sırasında 
gerçek anlamıyla tanışan İlginay Göbüt Göksel, amatör 
olarak at binmeye başlıyor ve atlarla iletişim o tarihten beri 
devam ediyor. Profesyonel iş yaşamına farlı bir yön veren 
Göksel, Kaliforniya’da Strozzi Enstitüsü’nde eğitmenlik 
programına katıldım ve ‘at rehberli eğitmen’ sertifikasını 
aldı. 
Göksel, 2013 senesinden beri kurum çalışanlarına liderlik, 
ekip olmak, sezgisel iletişim eğitimlerini veriyor. 

ATLA GELİŞELİM

EXCELLENCE WITH HORSES

İlginay Göbüt
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I watched closely how the children approached the horses and how 
happy and peaceful they were when they touched them during 
EQUIST Horse and Equestrian Fair Istanbul Horse Show, which is 

organized in İstanbul every year.  I was very impressed and decided to 
tell + NINE-year-old children the rules of horse riding and the benefits 
of horse riding for them in our magazine.
ARE WE READY? COME ON KIDS, LET’S RIDE ...
Do you know the benefits of horseback riding and the most important rules?
1. As with any form of exercise, horse riding helps to improve your 
respiration and blood circulation and always keeps us happy and strong.
2. As you ride, your body constantly adjusts its position, which is great 
for strengthening your muscles and help you to have a fantastic shape.
3. Your posture will improve as you train your body to sit up straight 
with your shoulders back.
4. Horse riding promotes balance and coordination
5. The fresh air and joy of riding that people experience have proven to 
lower stress levels.

NE GİYMELİYİZ?
 TOG (Binici Şapkası) İyi oturan rahat hissettiren bir tog için çenenin 

altında sağlam olarak sabitlenmeli.

 CEKET Ceketler rahat olmalı ve serbestçe hareket etmenize izin 
vermelidir.

 VÜCUT KORUYUCUSU (Yelek) Binicilik sırasında ek koruma 
ve güvenlik için vücut koruyucu giyilmesi uygundur.

 BİNİCİ PANTOLONU Jodhpurs (binici pantolonu) veya 
tayt, dayanıklı kumaşlardan yapılmış olup at binerken 
giymek için en iyi pantolonlardır.

 BOT/ÇİZME Hafif topuklu botlar ayağınızın 
kaymasını önlemek için en doğru seçenektir.

WHAT TO WEAR
 RIDING HELMET A well-fitting helmet that is neither too 

tight nor too loose to be fastened under the chin.

 JACKET Jackets should be comfortable and allow you to 
move freely.

 BODY PROTECTOR Body protectors may be worn for added 
protection and confidence when riding.

 TROUSERS Jodhpurs are the best trousers to wear as they 
are made of durable fabrics.

 SHOES Boots with slight heels are the best to keep 
your feet sliding from the stirrup.

NE GİYMEMELİYİZ? 
 KASK Bisiklet gibi diğer sporlar için tasarlanmış kask takmayın.

 TAKI Biniş esnasında süs amaçlı takılar emniyet açısından zararlı olabilir.

 CEKET Çok geniş veya ses yapan ceket giymeyin, bu giysiler atı 
ürkütebilir.
  ŞORT Şort giyilmemeli, çünkü at binerken 

eyere temas eden bacaklar zarar görebilir.

 TERLİK Atın çıplak ayaklarınızın 
üzerinde gezmesini istemiyorsanız terlik vb 
ucu açık ayakkabı giymeyin.

WHAT NOT TO WEAR
 HELMET Do not wear helmets that are 

designed for other sports such as cycling.

 JEWELRY No jewelry should be worn 
during riding

 JACKET Do not wear jackets that are too 
loose or noisy as that can startle the horse

 SHORTS No shorts should be worn or 
your legs will get injured by rubbing the 

saddle.

 SLIPPERS No open-toe shoes, if you 
don’t want the horse to step on your 

bare feet.

Saba Naghsh

+DOK   ZDOK   Z
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SLIPPERS

İ stanbul da yapılan At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse 
Show’u ziyarete gelen çocukların atlara olan ilgilerini ve onları 
severken ne kadar mutlu ve huzurlu olduklarını yakından 

izledim. Bundan çok etkilendim ve +DOKUZ yaş üzeri olan 
çocuklarımız için dergimizde, at binmenin kuralları ve biniciye 
faydalarını anlatmaya karar verdim. 
HAZIR MIYIZ? Haydi çocuklar at binelim…
At binmenin faydalarını ve en önemli kurallarını biliyor musunuz?
1. Tüm sporlar gibi at binmek de solunum sistemimiz ve kan dolaşımımıza 
çok yararlı olarak bizi hep neşeli ve güçlü tutar.
2. At binerken pozisyonunuzu sürekli ayarlayarak kaslarınızın 
güçlenmesini ve harika bir vücuda sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.
3. Omuzlarınızı geri-düz tutmak için vücudunuzu eğitirken duruşunuz 
gelişecektir.
4. Binicilik denge ve düzeni destekler. 
5. Binicilik yaparken solunan taze ve temiz havanın stres ve yorgunluğu 
azalttığı kanıtlanmıştır.

Sevgili  gelecek yazımda sizin için at 
anatomisini anlatacağım.
- At üzerindeki fotoğrafını #truvamagazine etiketiyle instagram 
sayfamıza gönder,  biniş pozisyonun doğruysa dergimizde 
paylaşalım.

Dear , I will talk about 
horse anatomy in the next edition.

-Send us your horse riding photo via instagram with the 
#truvamagazine hashtag, If your riding position is correct, we 
share it in our magazine.
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