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‘At ve Binicilik Fuarı EQUIST Istanbul Horse Show’, 
Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde 5. kez 
gerçekleştirildi. Bu alanda dünyada pek çok örnek 

bulunsa da EQUIST Türkiye’nin ilk ve tek fuarı olarak yoluna 
devam ediyor.  
Atçılık fuarları, Avrupa’da en yüksek frekanslı fuarlar 
arasındadır. Özellikle Almanya gibi lider fuarların olduğu 
bir ülkede onlarca atçılık fuarı düzenlenirken atçılığın ve 
ona bağlı olarak da atçılık fuarlarının güçlü olduğu Fransa, 
İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde bu fuarlar 200-300 bin 
kadar ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu fuarlarda sporcular, 
kültürel (geleneksel) atçılık örnekleri, yarışçılar ve atçılığın 
endüstriyel tarafları buluşmaktadır. 
Almanya’da Equitana, Fransa’da EquitaLyon, Salon du 
Cheval, İtalya’da Fiera Cavalli, İngiltere’de Beta International 
fuarlarında binin üzerinde at ve binici sayısına ulaşılmaktadır. Amerika elbette çok 
önemli bir etkinlik sahası. Öte yandan Çin, Japonya, Kore gibi ülkeler de atçılık 
alanında büyük bir sıçrama içerisine girmiş durumda. Yakında bu ülkelerin adını 
daha çok duymaya başlayabiliriz. 
Atçılığın bütün kesimlerini buluşturan bu fuarlarda onlarca müsabaka, çok değişik 
şovlar ve bir birinden farklı çok sayıda etkinlik yapılmaktadır. Tüm bu fuarların ortak 
noktası; odağında at olmasıdır. Odağında at bulunan fuarların yapıldığı ülkelere 
ve fuarlara ilişkin alt grupta, tek alıcılı pazarlar durumundaki Arap yarımadası 
ve körfez ülkeleri ile Türkmenistan gibi devlet organizasyonları da örnek olarak 
gösterilebilir. Türkiye ve EQUIST ise çok daha özel bir ortam... Bir kere Türkiye 
kendi başına bir pazar, üstelik çok alıcılı bir pazar olup hem yarışçılık hem spor 
biniciliği hem de çok hızlı gelişen bir geleneksel binicilik söz konusu. Bunun yanında 
İran başta olmak üzere Azerbaycan, Irak, Gürcistan hatta Bulgaristan gibi çevre 
ülkelerden oluşan çok büyük bir pazar buluşması söz konusu. 
Fuara sadece yerel bir pazar olarak bakılmamalı. Bilinçli katılımcılar bunun 
farkında. Fuarlar hakkı verilerek yapıldığı takdirde önemli bir konsolidasyon 
alanlarıdır. Çok farklı pazarların alıcıları, aynı şekilde çok farklı ülkelerin üretici ve 
satıcılarıyla ortak bir noktada yani iyi bir fuarda buluşacaklardır. Atçılık bir yana 
endüstrinin pek çok alanında bunun örnekleri sergilenmektedir. Buna en güzel 
örnek; Berlin’de yapılan sebze meyve lojistiği fuarıdır. Türk domates üretici ile Rus 
domates alıcısı Almanya’da buluşur ve yıllık bağlantı yapar... Neden Hintli eyer 
üreticisi ile İranlı atçı Türkiye’de buluşup ticaret yapmasın?
Atçılık; farklı işler yapma seçeneği sınırlı bir kitleye istihdam yaratacak rüzgarı 
estiren bir etkinlik sahasıdır. TJK’nın değerli bir çalışması vardı, orada yapılan 
tespite göre sadece yarış atçılığı 84 bin kişişey doğrudan iş yaratıyor... Bu 
alanda iddialı fuarlar yapmak; Türkiye gibi atçılığın gelişim hızının yüksek olduğu 
ülkelerde bir devlet politikası olmalı. Biz Eko Fuarcılık olarak araştırması, hazırlık 
aşamaları, uluslararası tanıtımları dahil aralıksız 10 yıldır EQUIST için emek, 
zaman ve para harcıyoruz. Kendi çabalarımız ile fuarımızı 5. kez açılabilir noktaya 
getirdik. Bu aşamada ev sahibimiz TKJ’ya teşekkür ediyoruz. Ancak EQUIST’in fikir 
aşamasından bu yana Türk atçılığına kattığı değeri ve sağladığı ivmeyi, Türkiye 
atçılık camiası maalesef EQUIST’e iade edemedi. Bunca emek ve potansiyel göz 
önüne alındığı zaman, camia olarak her mecramız ile bulunduğumuz noktadan çok 
daha ileride olmamız gerekiyor. Bunun için Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere 
atçılığa dair kurumların bu işi sahiplenmesi gerekiyor. 
Eko Fuarcılık ve EQUIST, dünya atçılık networküne hakim ve bir o kadar da 
bilinirliğe sahiptir. Bunu bir fırsata çevirmek adına ilgili tüm kurumlarımızı; 
Türkiye’nin atçılığına, istihdamına, katma değerli endüstriyel üretimine katkı 
sağlamak adına bu çabaya ortak olmaya ve destek vermeye davet ediyorum. 
Bir çağrım da atçılık endüstrisindeki dünya markalarına ve bunların üreticilerine 
olacak: Atçılıkta dünya pazarlarını hedefliyorsanız; Türkiye’nin güvenilir, kazançlı ve 
uzun dönemli bir satış ve üretim yeri olduğunu gözden kaçırmayın. Ülkenin sunduğu 
olanaklardan yararlanmak için EQUIST’i bir fırsat bilin ve en az bizim kadar koruyup 
kollayın. 
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BAŞYAZI  EDITORIAL

T	 he	‘Horse	and	Equestrian	Fair	EQUIST	İstanbul	Horse	
Show’	was	held	for	the	5th	time	as	hosted	by	the	Jockey	
Club	of	Turkey.	Even	though	there	are	many	exemplary	

fairs	in	the	world	in	this	field,	EQUIST	continues	its	path	as	the	
first	and	single	fair	of	Turkey.		
Equestrian	fairs	are	among	the	highest	frequency	fairs	in	
Europe.	Numerous	equestrian	fairs	are	organized	in	Germany	
where	leading	fairs	are	organized.	The	fairs	organized	in	France,	
Italy	and	UK	with	good	equestrianism	and	strong	equestrianism	
fairs	receive	200	to	300	thousand	visitors.	Those	fairs	bring	
together	sportspersons,	cultural	(traditional)	equestrianism	
examples,	racers	and	the	industrial	equestrian	parties.	
The	numbers	of	horses	and	riders	exceed	thousands	in	fairs	

such	as	Equitana	in	Germany,	EquitaLyon	and	Salon	du	Cheval	in	France,	Fiera	Cavalli	
in	Italy	and	Beta	International	in	UK.	USA	is	of	course	a	very	important	field	of	events.	
China,	Japan	and	Korea	had	a	big	leap	in	the	field	of	equestrianism.	We	will	start	
hearing	of	these	countries	more	in	near	future.	
Many	races,	various	shows	and	many	different	events	are	organized	at	those	fairs	
bringing	together	all	stakeholders	of	equestrianism.	The	common	point	of	all	these	
fairs	is	that	they	all	focus	on	the	horse.	The	countries	in	the	Arabian	Peninsula	and	Gulf	
countries	and	countries	such	as	Turkmenistan	can	also	be	shown	as	examples	among	
the	countries	where	equestrian	fairs	are	organized	and	which	are	considered	as	single	
buyer	markets	for	the	fairs.	Turkey	and	EQUIST	are	a	more	special	environment...	First	
of	all,	Turkey	is	a	market	on	its	own	and	even	a	multiple	buyer	market	and	racing,	
equestrian	sports	and	a	fast	developing	traditional	riding	are	available	in	Turkey.	
Moreover,	there	is	a	big	market	comprised	of	neighboring	countries	including	especially	
Iran,	Azerbaijan,	Iraq,	Georgia	and	even	Bulgaria.	
The	fair	should	not	be	only	considered	as	a	local	market.	Conscious	participants	are	
aware	of	that.	Fairs	are	an	important	area	of	consolidation	if	they	are	duly	organized.	
The	buyers	of	very	different	markets	will	meet	at	a	common	point,	i.e.	a	well-organized	
fair,	with	the	producers	and	sellers	of	very	different	countries.	It	is	the	same	in	many	
other	fields	of	the	industry.	The	best	example	of	this	is	the	vegetables	and	fruits	logistics	
fair	held	in	Berlin.	The	Turkish	tomato	raisers	meet	with	the	Russian	tomato	buyers	in	
Germany	and	sign	an	annual	contract.	Why	not	the	Indian	saddle	manufacturers	and	
Iranian	horse	breeders	meet	in	Turkey	and	carry	out	trade	activities?
Horse	breeding	is	a	field	of	activity	breezing	a	wind	creating	employment	for	a	mass	with	
limited	choice	of	doing	different	jobs.	According	to	a	valuable	study	by	the	Jockey	Club	of	
Turkey,	race	horse	breeding	creates	direct	employment	for	84	thousand	people.	Organizing	
large	fairs	should	be	a	state	policy	in	the	countries	with	a	fast	speed	of	development	
of	equestrianism.	We	as	Eco	Fair	Co.	spend	efforts,	time	and	money	for	EQUIST	for	10	
years	including	its	research,	preparation	stages	and	international	promotions.	We	have	
organized	our	fair	for	the	5th	time	with	our	own	efforts.	We	extend	our	gratitude	to	our	
host,	the	Jockey	Club	of	Turkey.	However,	unfortunately	the	Turkish	equestrianism	world	
has	not	returned	the	value	and	the	momentum	that	EQUIST	has	contributed	to	the	Turkish	
equestrianism	since	even	its	idea	stage.	Taking	into	consideration	all	those	efforts	and	
potential,	we	should	have	been	be	at	a	stage	further	than	our	current	stage	in	every	field	
of	equestrianism.	This	requires	the	support	and	embracing	of	every	equestrianism	related	
institution	including	especially	the	Ministry	of	Agriculture.	
Eco	Fair	Co.	and	EQUIST	know	well	the	world	equestrian	network	and	are	well	known	
by	them,	as	well.	In	order	to	turn	this	into	opportunity,	I	invite	all	related	institutions	to	
be	a	part	of	and	support	this	effort	in	order	to	contribute	to	the	equestrianism	sector,	
employment	and	value	added	industrial	production	of	Turkey.	
I	have	another	invitation	to	the	world	renowned	brands	of	the	equestrianism	sector	
and	their	manufacturers:	If	you	aim	for	the	world	market	in	equestrianism,	do	not	turn	
a	blind	eye	to	the	fact	that	Turkey	is	a	reliable,	profitable	and	a	long	term	sales	and	
production	place.	Consider	EQUIST	as	an	opportunity	to	benefit	from	the	opportunities	
offered	by	Turkey	and	safeguard	it	as	much	as	we	do.	

Atçılığa ve 
Atçılara Çağrı

An Invitation to 
Equestrianism and 
Horse Breeders

İlker Altun
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Bir dönem hepimizin ağzında aslında “Gününü Gün Et” 
anlamına gelen Horatius’un “Carpe Diem” sözüyle günü 
yakalamak vardı.

Bugünse her ağızda, her tür platform da karşımıza “Güncelleme” 
nam-ı diğer “Up To Date” çıkıyor. Var olan bakış açısını, kullanılan 
kaynakları zamana; yani yaşanan güne, ileri, yukarı çekmek…
Herkese verilen kendi biçimini ifade etme yetisini heykel yoluyla 
ortaya koyuyorum. Bu işleri yaparken kullandığım malzemenin 
doğası da beni, üslup ve bakış güncellemesine sürükledi.
Neticede onlara bakacak tüm gözleri de kendi yaşadığım bu 
Güncelle “n” me serüvenine davet ediyorum. (Yoksa kendimi 
güncel bulduğumdan değil)’ “Heykellerimin izleyicilerimin akıl, 
yürek ve gözleriyle doğrudan diyalog kurmalarını arzuluyor, 
amaçlıyorum.” diyen Hakan Baş’ın eseri italdeko’nun Ulus’daki 
showroomunda sergileniyor.

2018 yılı atlar ve at severler için talihsiz olduğu kadar 
ilginç bir olayla başladı. İngiltere’de her yeni yılın 
ilk günü başkent Londra’da yapılan geçit töreninde 

kalabalıktan ürken bir at paniğe kapıldı. Şaha kalkan 
at, koşum takımlarına takılarak yere düştü. 5 dakika 
boyunca atı kendine getirmeye çalışan görevliler, talihsiz 
hayvanı törenden çıkardı.
Geçit töreni için dünyanın çeşitli yerlerinden 8 bin 
gösterici geldi ve şovlarını yaptılar. Geçit törenini izlemek 
için 500 bin kişinin bölgeye geldiği ifade ediliyor.
Atların bu tarz gösterilerde kullanılması sosyal medyada 
eleştirilere yol açtı. Twitter’da, “Geçit töreninin keyfini 
çıkardım, ancak atların ve eşeklerin katılmasını oldukça 
üzücü buldum...” “Kesinlikle orada olmamalılar, 
hayvanlar için bir yer değil! Umarım at iyi durumdadır.” 
gibi yorumlar yapıldı...

2018 has started with an unfortunate but interesting 
event for horses and horse lovers. During the 
London’s New Year’s Day parade - a turn of year 

tradition-, a horse was stressed by the crowds and 
panicked. He reared up and fell to the ground since its 
legs were caught in the harness. The officials tried to help 
it back up for 5 minutes and was taken out of the parade.
The parade featured 8 thousand performers from 
numerous countries performing their shows. The event is 
told to attract 500 thousand spectators.
Many criticisms have been made on the social media 
due to the use of horses in such events. One Twitter 
user told: “I did enjoy most of the parade, but found it 
quite upsetting to see horses and donkeys taking part...”  
Another added: “They should most definitely not be there, 
is not a place for animals! Hope the horse is fine.”

“ Carpe Diem” by Horatius meaning actually “Enjoy the Pleasures of 
the Moment” but used as seizing the day was once a popular saying.
Today it has been replaced with “Up To Date”. A saying used by 

everyone, every platform...
It means to align the existing perspective and resources used with 
the time, i.e. with today, with future. My sculptures are my way of 
expressing myself. The nature of the materials I use have forced me 
to update myself, method and perspective. Therefore, I invite all those 
to see my sculptures to this “Up to Date / Updating Yourself” journey. 
(Not because I find myself being up to date)’ Mr. Hakan Baş says that: “I 
desire and aim for my sculptures to establish a direct dialogue with the 
minds, hearts and eyes of their viewers.”, His art works are available 
for display at the showroom of italdeko in Ulus.

HEYKELTRAŞ HAKAN BAŞ’IN
AT FİGÜRLÜ ESERLERİ SERGİLENİYOR

TÖREN PANİĞİ ATI BAYILTTI

PARADE PANIC CAUSED A 
HORSE TO COLLAPSE

HORSE ART WORKS OF 
SCULPTOR MR. HAKAN BAŞ 

GÜNCEL  ACTUAL
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GÜNCEL  ACTUAL

ATLI CİRİT LİGİ FİNALİ’NİN
GALİBİ ERZURUM AKINCILAR 
ATLI SPOR KULÜBÜ

ERZURUM AKINCILAR RIDING 
CLUB WINS MOUNTED JAVELIN 
THROWING LEAGUE FINAL

Annual traditional “Mounted Javelin Throwing” finals were 
organized at Ankara 75. Yıl Racecourse on October 27, 
28 and 29, 2017, with the support of the Jockey Club of 

Turkey.
The finals were an extremely joyful and exciting game and 
won by Erzurum Akıncılar Riding Club beating Şengel Mounted 
Javelin Throwing Club. The riders received a cup and awards at 
the post-final ceremony.
Brought by the Turks together with them from the Central 
Asia and known today as the game of the Turks, the javelin 
throwing is today played by official mounted javelin throwing 
clubs in many cities in Turkey, including Kars, Bayburt, Erzincan, 
Malatya, Sivas, Denizli, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, 
Manisa and especially Erzurum and Uşak. There are around 
75 Mounted javelin throwing clubs and 2000 Mounted Javelin 
Throwers including 900 active ones in Turkey.
After it was decided to found a “Traditional Sports Federation” in 
1996, the javelin throwing has been included under the umbrella 
of this federation and has become an official sport. Official races 
have been organized since 1996 as tournaments and the javelin 
throwing has continued to develop since then.

Türkiye’de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Atlı 
Cirit Ligi” final müsabakaları,  Türkiye Jokey Kulübü’nün 
desteğiyle, 27-28 ve 29 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara 75. 

Yıl Hipodromu’nda düzenlendi. Son derece keyifli ve çekişmeli 
bir mücadeleye sahne olan final oyununu, Şengel Atlı Cirit 
Spor Kulübü’nü mağlup eden Erzurum Akıncılar Atlı Spor 
Kulübü kazandı. Müsabakalar sonrası gerçekleştirilen törenle 
sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi.
Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri ve adeta Türk’le özdeşleşmiş 
bir oyun olan cirit günümüzde Erzurum ve Uşak başta olmak 
üzere Kars, Bayburt, Erzincan, Malatya, Sivas, Denizli, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Manisa gibi pek çok şehirde resmi 
Atlı cirit kulüpleri tarafından oynanmaktadır. Türkiye genelinde 
75 Atlı cirit kulübü, 900 faal olmak üzere 2000’e yakın Atlı Cirit 
sporcusu bulunmaktadır.
1996 yılında “Geleneksel Spor Dalları Federasyonu” kurulma 
kararı alındıktan sonra Atlı Cirit bu federasyonun çatısı altına 
alınmış ve resmi kimlik kazanmıştır. Bu yıldan itibaren turnuva 
şeklinde resmi müsabakalar yapılmış gelişmeye devam etmiştir.
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BİLUN BİBER CLUB DE
CAMPO VILLA DE MADRID 
CSI5 YARIŞMALARINDA

MR. BILUN BIBER ON 
DUTY AT CLUB DE CAMPO 
VILLA DE MADRID CSI5 
COMPETITIONS 

Uluslararası hakemlerimizden Bilun Biber, 03-06 
Mayıs 2018 tarihlerinde Club de Campo Villa 
de Madrid İspanya’da düzenlenen CSI5* Madrid 

Yarışmalarında; Fernanda Cuervo Muniz, Enrique Rey 
Seijo ile birlikte tasnif hakem heyetinde görev aldı.

One of the International Judges of Turkey, Mr. Bilun 
Biber worked as a classification judge together with 
Mr. Fernanda Cuervo Muniz and Mr. Enrique Rey 

Seijo at CSI5* Madrid Competitions at Club de Campo Villa 
de Madrid from May 03 to 06, 2018.



ATÇILIK CAMİASI GÖBEKLİTEPE’DE
ATLI DAYANIKLILIK
YARIŞMASINDA BULUŞTU 

HORSE RIDING SOCIETY MEETS AT 
ENDURANCE RACE IN GÖBEKLİTEPE

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türkiye Jokey Kulübü’nun ortaklaşa 
düzenlediği Göbeklitepe Atlı Dayanıklılık Yarışmaları 12-13 Kasım 
tarihlerinde Şanlıurfa hipodromunda yapıldı. 

K2, K1 ve Veteranlar Yarışması olmak üzere 3 kategoride düzenlenen 
yarışmalarda toplam 25 sporcu yarışmalara katıldı. Sabah başlayan K2 
yarışmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve Ak Parti Dış İlişkiler 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker katıldı. Daha sonra yapılan 
Veteranlar Yarışmasına Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Sayın Atıf 
Bülent Bora, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci, 
Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Sayın Tuncel Aydın, Türkiye Jokey 
Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burak Konuk, Eko Fuarcılık Genel 
Müdürü İlker Altun ve CNN Türk Programlar Koordinatörü Aslı Öymen ve 
Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Muhammed 
Abdullah Özer katıldı. 
Şanlıurfa Hipodromu Atlı Terapi Merkezi açılışı öncesi, Atlı Dayanıklılık 
Yarışmaları ödül töreni yapıldı. Kalifikasyon yarışması ödüllerini Sayın Atıf 
Bülent Bora, K2 yarışması ödüllerini Sayın Yasin Kadri Ekinci, Veteranlar 
yarışması ödüllerini ise Ak Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Mehdi Eker verdi.

Göbeklitepe Endurance Races were organized under the cooperation 
of the Turkish Equestrian Federation and the Jockey Club of Turkey 
at Şanlıurfa racecourse from November 12 to 13. 

A total of 25 riders have attended the races organized under 3 categories 
as K2, K1 and Veterans Race. Ex-Food, Agriculture and Livestock and Ak 
Party Foreign Affairs General Vice President Mr. Mehmet Mehdi Eker has 
attended the K2 race in the morning. Chairman of the Turkish Equestrian 
Federation Mr. Atıf Bülent Bora, Chairman of the Jockey Club of Turkey 
Mr. Yasin Kadri Ekinci, General Manager of the Jockey Club of Turkey Mr. 
Tuncel Aydın, Assistant General Manager of the Jockey Club of Turkey Mr. 
Burak Konuk, Eco Fair Co. General Manager Mr. İlker Altun and CNN Türk 
Programs Coordinator Ms. Aslı Öyment and Board Member of the Turkish 
Equestrian Federation Mr. Muhammed Abdullah Özer have also attended 
the Veterans Races. 
The Horse Therapy Races award ceremony was held before the opening 
ceremony of Şanlıurfa Racecourse Horse Therapy Center. Mr. Atıf Bülent 
Bora has given the qualification race awards while Mr. Yasin Kadri Ekinci has 
presented the Veterans Race awards and Ak Party Foreign Affairs General 
Vice President Mr. Mehmet Mehdi Eker the awards for the Veteran Races.

ENDURANSÇILAR 
MACARİSTAN’DA 
YÜZÜMÜZÜ 
GÜLDÜRDÜ

ENDURANCE RIDERS 
MAKE US HAPPY IN 
HUNGARY

Hakkı Yazıcı ve Jülide Gültekin’nin birinci 
ve ikinciliği alarak adeta kürsüyü işgal 
ettiği Macaristan’da yapılan yarışmalarda 

sporcularımız yüzümüzü güldürdüler.
08-10 Haziran 2018 tarihlerinde Solt-
Revberpuszta Macaristan’da 13 ülkeden 40 
atın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada 
CEI1* 80 km’de sporcularımızdan Hakkı Yazıcı 
birinci olurken; CEIYJ1* 80 km yarışmasında ise 
sporcumuz Jülide Gültekin ikinci sırayı aldı. 
Endurans kategorisinde bir sonraki yarışma 
İtalya’da gerçekleştirilecek.

T aking nearly all places on the podium 
by become the first and the second, our 
endurance riders Mr. Hakkı Yazıcı and Ms. 

Jülide Gültekin have made us happy at the 
races held in Hungary.
Mr. Hakkı Yazıcı became the winner of CEI* 
80-km race and Ms. Jülide Gültekin won the 
second place at CEIYJ1* 80 km-race among 
the races organized with the participation of 40 
horses from 13 countries in Solt-Revberpuszta, 
Hungary from June 08 to 10, 2018.  
The next endurance race will be held in Italy.

    No9 / 2018  TRUVA 9

GÜNCEL  ACTUAL



GÜNCEL  ACTUAL

10  TRUVA  No9 / 2018

18-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde 
düzenlenen 2018 Yıldız, Genç, Genç Yetişkin Türkiye 
Şampiyonası’nda Genç Biniciler Türkiye Şampiyonu 

ve Ethem Trak Özel ödülünün sahibi Cherry Ann ile Eylül 
Karaduman oldu. 
İkinci Contero 8 isimli atıyla Emir Koçak, üçüncü Matcho 
isimli atıyla Ece Pamuk, dördüncü C’est La Vie 108 isimli 
atıyla Buse Büke, beşinci Cida isimli atıyla Ahmet Berk 
Başeğmez oldu. 

2018 Genç Yetişkin Biniciler Engel Atlama Türkiye 
Şampiyonu SIEC Nectar Des Roches İle Necmi Eren 
18-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde 
düzenlenen 2018 Yıldız, Genç, Genç Yetişkin Türkiye 
Şampiyonası’nda Genç Yetişkin Biniciler Türkiye Şampiyonu 
SIEC Nectar Des Roches ile Necmi Eren oldu. 
İkinci Flower II isimli atıyla Aslı Güleç, üçüncü Cleo 186 
isimli atıyla Fatih Bora Tarhan oldu.

2018 Yıldızlar Engel Atlama Türkiye Şampiyonu 
Kellex De Messitert İle Lyn Nil Özgün 
18-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde 
düzenlenen 2018 Yıldız, Genç, Genç Yetişkin Türkiye 

Şampiyonası’nda Yıldızlar Türkiye Şampiyonu Kellox De 
Messitert ile Lyn Nil Özgün oldu. 
İkinci Femme Fatale isimli atıyla Memet Emin Kotan, 
üçüncü Rex Ladora isimli atıyla Lara Göksel, dördüncü 
Granuliet V&K isimli atıyla Burak Alparslan, beşinci Cobalt 
isimli atıyla Arda Yaman oldu. 

2018 YILDIZLAR, GENÇLER VE GENÇ YETİŞKİNLER
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

M s. Eylül Karaduman became the Turkish Young Riders 
Champion and won Ethem Trak Special Prize with her 
horse Cherry Ann at 2018 U14, Youth, Young Adults Turkish 

Championship organized at İstanbul Equestrian Sports Club on May 
18 to 20. 
Mr. Emir Koçak with his horse Contero 8 became the second while 
Ms. Ece Pamuk the third with her horse Matcho, Ms. Buse Büke 
the fourth with her horse C’est La Vie 108 and Mr. Ahmet Berk 
Başeğmez the fifth with his horse Cida. 

Mr. Necmi Eren with his Horse SIEC Nectar Des Roches 
Becomes 2018 Turkish Young Adults Show Jumping Champion 
Mr. Necmi Eren became the Turkish Young Adult Riders Champion 
with his horse  SIEC Nectar Des Roches at 2018 U14, Youth, Young 
Adults Turkish Championship organized at İstanbul Equestrian 
Sports Club on May 18 to 20. 
Ms. Aslı Güleç won the second place with her horse Flower II while 
Mr. Fatih Bora Tarhan won the third place with his horse Cleo 186.

Ms. Lyn Nil Özgün Wins 2018 U14 Show Jumping 
Championship of Turkey with Her Horse Kellex De Messitert 
Ms. Lyn Nil Özgün became the Turkish Young Adult Riders 

Champion with her horse Kellex De Messıtert at 2018 U14, 
Youth, Young Adults Turkish Championship organized at İstanbul 
Equestrian Sports Club on May 18 to 20. 
Mr. Memer Emin Kotan won the second place with his horse 
Femme Fatale, Ms. Lara Göksel the third place with her horse 
Rex Ladora, Mr. Burak Alparslan the fourth place with his horse 
Granuliet V&K and Mr. Arda Yaman with his horse Cobalt. 

TURKISH CHAMPIONSHIP 
FOR CHILDREN, JUNIORS 
AND YOUNG ADULT RIDERS
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ETNOSPOR BRINGS TOGETHER TRADITIONAL
EQUESTRIAN SPORTSPERSONS OF DIFFERENT CULTURES 

Türkiye genelinde at ile ilgili 
etkinlikler çoğalıyor. Bu 
etkinliklerden biri de Mayıs ayında 

Yenikapı Meydanı’nda “At Binenin Kılıç 
Kuşananın” sloganıyla düzenlenen  
“3. Etnospor Kültür Festivali”.
Etnospor Kültür Festivali’nde birçok 
farklı geleneksel spor müsabakasının 
yanı sıra atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü 
gibi geleneksel atçılığa ilişkin yapılan 
müsabakalar da ilgi gördü.
Dünyanın farklı ülkelerinden geleneksel 
atlı sporcuları bir araya getiren festivalde 
Kırgızistan’dan atlı akrobasi için 
15 sporcu, Kazakistan’dan kökbörü için 
13 sporcu ve Japonya’dan Yabusame için 
25 kişi akredite oldular.
Festivalde spor müsabakalarında binilenler 
(84 adet), akrobasi alanında yer alanlar (17 
adet) ve halkın binmesi için getirilenler (30 
adet yetişkin +, 28 adet midilli) dahil olmak 
üzere toplam 159 adet at yer aldı.
Etnospor’da Japon kültürünün en önemli 
geleneklerinden olan yabusame (Japon 
atlı okçuluk sporu) sporu da yapıldı. 
Önceden belirlenmiş hedeflere Japon 
savaşçılar samuraylar tarafından at 

sırtında ok atarak gerçekleştirilen 
“Yabusame” etkinliği katılımcılar 
tarafından ilgiyle karşılandı.
Festival boyunca yapılan atlı spor 
müsabakaları sonucunda ödül kazanan 
sporcular ve takımlar sırasıyla şunlar:
Atlı okçuluk:
Genel klasman: Berkin Aras, Samet 
Baykurt, Muhammet Fethi Duruay

15 sportspersons from Kyrgyzstan for 
mounted acrobatics, 13 sportspersons 
from Kazakhstan for kökbörü and 25 
sportspersons from Japan for Yabusame 
have been accredited.
The festival has hosted a total of 159 horses 
including 84 used in sports games, 17 used 
in the field of acrobatics and 30 adult horses 
and 28 ponies brought for riding by the public.
A very important traditions of the Japanese 
culture, Yabusame (Japanese mounted 
archery sport) was also played at Etnospor. 
The participants have shown great interest to 
“Yabusame” game played by shooting arrows 
to predetermined targets by Japanese 
warriors on horseback.

Memlük stili: Berkin Aras, Mustafa Emrah 
Koç, Yavuz Ayaz
Kabak atışları: Davut Çakır, Ümit Tekcan, 
Muhammet Fethi Duruay
Atlı cirit: Can Dadaşlar Takımı, Uşak 
1 Eylül Takımı, Uşak Genç Bozkuşlular 
Takımı, Erzincan Atlı Spor Kulübü Takımı
Kökbörü: Van Ulupamir Takımı, Kazakistan 
takımı

You can see the list of the award winning 
sportspersons and teams of the mounted 
sports games during the festival:
Mounted Archery: General classification: 
Berkin Aras, Samet Baykurt, Muhammet 
Fethi Duruay
Mameluke style: Berkin Aras, Mustafa 
Emrah Koç, Yavuz Ayaz
Kabak shooting: Davut Çakır, Ümit Tekcan, 
Muhammet Fethi Duruay
Mounted javelin throwing: Can Dadaşlar 
Team, Uşak 1 Eylül Team, Uşak Genç 
Bozkuşlular Team, Erzincan Equestrian 
Sports Club Team
Kökbörü: Van Ulupamir Team,
Kazakhstan Team

M ore and more horse and equestrian 
related events are organized in 
Turkey. The “3rd Etnospor Culture 

Festival” organized at Yenikapı Square in May 
is one of these event.
Held with the slogan “At Binenin Kılıç 
Kuşananın” (meaning entrust the horse 
and the sword to those who can use them), 
Etnospor Culture Festival has attracted 
interest with many traditional sports and 
traditional equestrian games such as 
mounted archery, mounted javelin throwing, 
kökbörü (dead goat polo) etc.
During the festival bringing together 
traditional equestrian sportspersons 
from different countries in the world, 

FARKLI KÜLTÜRLERİN GELENEKSEL ATÇILIK 
SPORCULARI ETNOSPOR’DA BULUŞTULAR



İran da at endüstrisinin ve evcil hayvanlar ve bunlara yönelik 
ürünlerin ile ilk uluslararası buluşması 18-21 Haziran 2018 
tarihinde Tehran Shahr e Aftab fuar alanında gerçekleşti. 

Atlı sporların farklı disiplinlerindeki girişimciliğe odaklanan 
buluşma sayesinde, İran atçılık dünyası kadar atçılık dışından 
da geniş bir kitle iletişim şansı buldu. Atçılık dışında evcil 
hayvanlara yönelik ürün ve hizmetlerin de yer aldığı sergide 20 
bin metrekare alanda 60 stand açılırken ziyaretçi sayısı da 55 
bini buldu.
İran’da birçok profesyonel binici ve amatör sporcunun konkur 
yarışları, dresaj gösterileri, geleneksel dövüş sanatları gibi 
çeşitli binicilik dallarında uzun yıllardır faaliyet gösteriyor.  Bu 
etkinlik sayesinde bir araya gelip halka açık olarak gösteriler 
sunarak binicilik meraklılarına 
özel dört gün yaşattılar. 
Truva Dergisi olarak yerinde 
izlediğimiz organizasyon, İran 
İslam Cumhuriyeti Binicilik 
Federasyonu tarafından da 
destekleniyor. Buna rağmen özel 
ve bağımsız organizasyonda pek 
çok bireysel girişimci ve şirket 
yerlerini aldılar. 
Tahran’da yapılan bu etkinliğin ülke 
biniciliğinde yeni bir başlangıç olması 
bekleniyor. İran’da özel sektöre olan 
güveninin artması ve potansiyelinin 
kullanılmasıyla atçılık endüstrisinde adını duyurma 
şansı yüksek. Düzenli seyreden programlar, coşku 
yaratan konkur yarışmalarını, İranlı etnik grupların 
yanı sıra diğer hayvanların özellikle de köpeklerin 
gösterilerini ilgiyle izlendi. Ayrıca, ‘Asil At Güzellik 
Yarışması’, yabancı jürilerin de katılımı ile gerçekleşti.

T he first international meeting of the horse industry and pets 
and related products in Iran was organized at Tehran Shahr e 
Aftab fairground on June 12 to 21, 2018. Thanks to the meeting 

focusing on the interdisciplinary entrepreneurship of equestrian 
sports, not only the Iranian horse breeding and equestrian world 
but also others have the chance to establish communication. 
Hosting displays of products and services for the pets in addition 
to horses, the fair was organized with 60 stands over an area of 
20.000 square meters and welcomed 55.000 visitors.
Many professional riders and amateur sportsmen have long been 
active in various riding branches such as showjumping contests, 
dressage shows and traditional horseback martial arts.  This fair 
has brought them together and gave them the chance to present 
four special days to the equestrianism lovers.
This organization we as Truva Magazine have watched on site is 
also supported by the Equestrian Federation of the Islamic Republic 

of Iran. Many individual entrepreneurs and companies 
were also present at this special and independent 

organization. This event organized in 
Tehran is expected to be a new start in 
the equestrianism of the country. With the 

increase in the trust in the private sector 
and use of the existing potential in Iran, 

the Iranian equestrianism sector has a high 
chance to make a name for itself. 

Exciting showjumping contest and the 
shows of ethnic Iranian groups and pets 

- especially the dogs - have attracted 
great attention. 

Even an ‘Highbred Horse Beauty 
Contest’ was held with the 
participation of international jury 

members. 

İRAN ATÇILIĞI 
TAHRAN SHAHR E 
AFTAB’DA BULUŞTU 

IRANIAN HORSE INDUSTRY 
MEETS AT TEHRAN 
SHAHR E AFTAB
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TJK Başkanı Serdal Adalı basın çalışanlarıyla bir 
araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. 

Chairman of Jockey Club of Turkey Mr. Serdal Adalı gave 
important messages at the press meeting held. 

Atçılık sektörünün Türkiye’de 84 bin kişinin doğrudan gelir 
kapısı olduğunu hatırlatan TJK Başkanı Serdal Adalı, 
“300 bin kişilik bu dev camianın lokomotifi olarak kabul 

edebileceğimiz atçıların içinde oldukları dar boğazdan çıkmaları 
için tarihimizde ilk defa yıl ortasında ikramiye artışına gidiyoruz. 
2018 yılında atçılarımızın geliri, TJK’nın vereceği ilave yüzde 15 
artışla 520 milyon TL’ye ulaşacak. Türkiye’de atçılık sektörünü 3 
– 4 kat büyütme, dünya sıralamasındaki şu an 10’da olan yerimizi 
yukarılara taşıma vizyonumuza ulaşmanın ilk adımını attık.” dedi.
Serdal Adalı atçılara sağlanan sürpriz destekten sonra at 
hastaneleri ve pistlerin iyileştirilmesi konularında da önemli 
hamlelere hazırlandıklarını belirterek; “İnşaatı devam eden Antalya 
Hipodromu ve bu yıl temelini atacağımız Erzincan Hipodromu ile bu 
alanda da önemli yatırımlar yapacağız. Böylece hipodrom sayımızı 
9’dan 11’e çıkaracağız. At hastanelerimizle ilgili bu yıl İstanbul ve 
Ankara’da, 2019’da ise diğer tüm at hastanelerimizde; gerek teknik 
ekipman gerekse personel ihtiyaçlarını tamamlayarak en verimli 
şekilde hizmete sunmak için düğmeye bastık” diye konuştu.  
2018 yılı büyüme hedeflerinin yüzde 15 olduğunu belirten Adalı; 
“2017 yılında 5 milyar TL olan ciromuzu önümüzdeki yıllarda 20 
milyar TL’ye çıkarma vizyonumuzla Avrupa’da 5, dünyada 10 olan 
yerimizi yukarılara taşıyacağız. Böylece atçılık sporunu hak ettiği 
yere getireceğiz” dedi.

R eminding that the equestrianism sector is a direct door of income of 
84 thousand people in Turkey, Mr. Serdal Adalı remarked that: “For the 
first time in our history, we increase the premiums at the half of the year 

in order to help the horse breeders considered as the locomotive of this big 
society of 300 thousand persons with the bottleneck they currently experience. 
The income of horse breeders for 2018 will increase to TL 520 million with 
the additional increase of 15 percent to be given by the Jockey Club of Turkey. 
We have taken the first step to develop the size of the equestrianism sector of 
Turkey by 3 to 4 folds and our place from 10 to higher ranks in the world.”
Telling that they get prepared for taking important steps to improve horse 
hospitals and tracks after the surprise support given to the horse breeders, 
Mr. Adalı made the following comments: “We will make important investments 
in the field of racecourses, as well, with Antalya Racecourse currently under 
construction, and Erzincan Racecourse for which we will lay the foundation 
this year. We will increase the number of racecourses from 9 to 11. We have 
initiated the necessary actions to provide services in the most efficient way by 
completing the technical equipment and personnel needs of the horse hospitals 
in İstanbul and Ankara in 2018 and of the horse hospitals in all other cities 
in 2019.”  Noting that their growth target for 2018 is 15 percent, Mr. Adalı 
remarked that: With the vision to increase our turnover of TL 5 billion in 2017 
to TL 20 million in future, we will increase our rank from 5 in Europe and 10 in 
the world to higher places. This will ensure us to take the equestrianism to the 
place it deserves.”

ATÇILIK SEKTÖRÜNE CAN SUYU
A NEW LIFE TO EQUESTRIANISM SECTOR 
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Dopdolu holler, dillerin rengarenk karışımı ve havada 
deri kokusu: 2-4 Eylül arasında Köln’de düzenlenecek 
olan spoga horse sonbahar’da, uluslararası atlı spor 

endüstrisinde kalp atışları yine hızlanacak. Spoga’da önümüzdeki 
bahar koleksiyonunun trend renklerini keşfedecek, yeni eyerleri, 
başlıkları ve türlü türlü malzemeleri inceleyecek veya önümüzdeki 
dönemde at malzemesi satan mağazaların vitrinlerini süsleyecek 
yenilikleri belirleyen kararlarda pay sahibi olabileceksiniz.
A. Königs, Eurostar, Horseware, Kingsland, Mountain Horse, 
Pikeur, Theo Sommer, Herm, Sprenger ve Waldhausen gibi 
büyük markalar da dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeden 
420’nin üzerinde katılımcının, binicilik sporları için uluslararası 
ihtisas fuarına katılması bekleniyor. Katılımcıların ürünleri; 
binicilik modası, tog, ayakkabı ve botlardan eyer, başlık, 
aksesuar, yem ve  bakım ürünlerine ve hizmetlere kadar 
çeşitlilik gösteriyor.
Spoga horse ödülleri de, geleceğe ilişkin fikirler veriyor. 
Yenilikler, Satış Kavramları ve Sürdürülebilirlik / KSS 
kategorilerinde, katılımcıların ürün ve konseptleri, yenilikçi 
güçleri, bilgilendirici içerikleri / ekolojik veya sosyal 
sorumlulukları ile mükemmel bir şekilde öne çıkarak 
endüstrinin geleceğinin trendlerini belirliyor.
Kazananların atlı spor endüstrisinin uzmanları ve spoga horse 
fuarı ziyaretçilerinin oyları ile belirleneceği yarışmada ödül 
alanlar fuarın son günü açıklanacak.
Atlı spor endüstrisinin geleceğine göz atmak için sonbaharda 
Köln’de olmalısınız.
Fuar ile ilgili tüm bilgiler için www.spogahorse.com sitesini 
ziyaret edebilirsiniz.
spoga horse sonbahar 2018, 2-3 Eylül tarihlerinde 09:00 ile 
18:00 saatleri arasında; 4 Eylül‘de saat 09:00- 17:00 arasında 
ziyaretçilere açık olacaktır.

SPOGA HORSE
AUTUMN 2018 - 
GELECEĞE BAKIŞ
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F ull halls, a colourful mix of languages and the scent 
of leather in the air: spoga horse autumn is going to let 
the hearts of the international equestrian sport industry 

beat faster again this year from 2 to 4 September in Cologne. 
Discover the trend colours of the coming spring collection, 
become acquainted with the new materials and models of 
the saddles, bridles or co-decide what is considered to be an 
innovation in future in specialised equestrian sport shops. 
Over 420 exhibitors from more than 30 countries are expected to 
attend the international trade fair for equestrian sports including 
big brands like A. Königs, Eurostar, Horseware, Kingsland, 
Mountain Horse, Pikeur, Theo Sommer, Herm. Sprenger 
and Waldhausen. The products of the exhibitors range from 
equestrian fashion, helmets, shoes and boots, to saddles and 
bridles, accessories, care and feed products through to services.
The spoga horse award offers a further insight into the future. In 
the categories Innovations, Sales Concepts and Sustainability/
CSR, products and concepts of the exhibitors are distinguished 
that excel through their innovative power, informative contents 
or their ecological or social responsibility and are thus 
trendsetting for the future of the industry. As experts from the 
equestrian sport industry, the trade visitors of spoga horse are 
called upon to take part in a voting at the trade fair to determine 
the winners. The winners will be distinguished on the last day of 
the trade fair.
Make sure you are in Cologne in autumn to take a look at the 
future of the equestrian sport industry. 
All information on the trade fair and your visit can be found at 
www.spogahorse.com 
spoga horse autumn 2018 is open to trade visitors on 2 and 3 
September from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. and on 4 September from 
9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

SPOGA HORSE AUTUMN 
2018 - A LOOK INTO THE 
FUTURE
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EQUIST BAŞARI İLE
TAMAMLANDI
EQUIST CLOSES DOORS WITH SUCCESS 
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International Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show closed its doors 
with success. EQUIST, organized from 11th to 13th May, hosted 69 brands from 11 

countries and was visited by 6 thousand 714 visitors from 14 countries.

Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show, 
kapılarını başarı ile kapattı. 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 

düzenlenen fuarda 11 ülkeden 69 marka yer aldı.
Fuarı 14 ülkeden 6.714 kişi ziyaret etti. 

At ve biniciye özgü her türlü ihtiyacın bir arada sunulduğu 
fuarın ziyaretçi profilinde bu yıl düz koşu camiasının 
temsilcileri uzak ara fark yaptı. At sahipleri, antrenörler, 

jokey ve aprantiler, veterinerler, nalbantlar, seyisler ve koşu 
camiasının tüm aktörleri, önde gelen Avrupa markalarının 
ürünlerini inceleme fırsatı bulurken at ve binicilik endüstrisinin en 
hızlı büyüyen pazarlarından Pakistan’dan fuara katılan üreticilerin 
malzemeleri ile de ilk kez tanıştılar.  
At terbiyesi, engel atlama gibi branşlarda spor yapan amatör 
binicilerin fuarda yeterince yer almaması, farklı kulüplerde fuar 
tarihlerine denk gelecek şekilde müsabakalar düzenlenmesinin 

W hile the fair gathered the entire horse and horsemanship 
community, visitors from flat race industry were well ahead 
of any other equestrian branches at this year’s event. Horse 

owners, trainers, jockeys and apprentice jockeys, vets, blacksmiths, 
stablemen and all actors from equestrian world found numerous 
products by leading European brands all together at one single 
place. They also had the opportunity to examine the products from 
Pakistan, one of the fastest growing markets for horse and riding 
industries, for the first time.
The reason of not getting as many visitors from branches like 
dressage, show-jumping etc. as expected was that various 
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ve fuar sırasında bu disiplinlere yönelik etkinliklere destek 
bulunamamasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu konuya 
açılış konuşmasında değinen EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker 
Altun; “Olağan koşullarda; gelişkin ülkelerdeki gibi- amatör ve 
sportif binicilik tutkunları, geleneksel spor dallarındaki biniciler 
ve yarışçılık dünyası mensuplarının bir bütünlük içinde bu fuara 
odaklanması beklenir. Ziyaretçilerimizin ana gövdesini oluşturması 
gereken kesimler, bu etkinlikte maalesef beklendiği şekilde bir 
araya gelmedi. Türkiye Binicilik Federasyonu’nun faaliyet takvimine 
göre, fuar günlerinde 3-5 ayrı yerde yarışmalar yapılması, 
geleneksel spor dallarında aktif binicilik tutkunlarının da bu hafta 
boyunca başka organizasyonda görevli bulunması nedeniyle; 
atçılık camiasının üç önemli kesiminin, yılın üç gününde bir araya 
gelememesi üzüntü verici olmuştur,” şeklinde konuştu. 
Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Türkiye Binicilik 
Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora da, zor bir konjonktürde 
çok zor şartlar altında gerçekleştirilen fuara, federasyon olarak 
istedikleri seviyede katkıda bulunamadıklarını söyledi. “At bir 
değerdir, biz toplum olarak bundan biraz uzaklaştık,” diyen Bora, 
“Böyle bir değerden biz çağdaşlaşma, şehirleşme sırasında biraz 
uzaklaştık. Ama ümit ediyorum ki atın kıymetini tekrar bileceğiz 
ve atla toplumumuzu daha da yakınlaştıracağız,” şeklinde 
konuştu. 
Törende Türkiye Jokey Kulübü’nü temsilen kürsü alan Yönetim 
Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk, “5’incisi düzenlenen Uluslararası 
At ve Binicilik Fuarı EQUIST’e ikinci defa ev sahipliği yapıyoruz. 
Bu fuarın, gelişerek büyüyeceğine inanıyoruz. Türkiye Jokey 
Kulübü olarak da fuara desteğimizi devam ettireceğimizden emin 
olabilirsiniz. Atçılık sektörünün ulusal ve uluslararası alanda bir 
sinerji yaratarak büyümekte olduğunu görüyor ve buna çok önem 
veriyoruz,” dedi. 

Atıf Bülent Bora

Yüksel Göktürk

İlker Altun
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competitions were organized at different riding clubs on the same 
dates with EQUIST and support for accompanying events from the 
related authorities were not adequate. Mr. İlker Altun, the Managing 
Director of EKO Fair mentioned this fact in his speech at the opening 
ceremony as follows; “Under ordinary circumstances -just like in 
advanced countries- amateur and sportive riders, traditional riders 
and members of race industry are supposed to concentrate on the 
fair all together. Unfortunately, the mentioned groups that are the 
main components of the fair profile have not united as expected. 
According to Turkish Equestrian Federation’s events calendar, 
some 3 different races are scheduled during the fair while riding 
enthusiasts of traditional sports are assigned for another event 
during the week. It is a pity that three important sections of riding 
community could not gather during three days of a year.”
President of Turkish Equestrian Federation, Mr. Atıf Bülent Bora also 
underlined that as Federation they could not give as much support to 
the fair, which was organized under very difficult circumstances and 
tough economic conditions, as they meant to. Mr. Bora said; “Horse 
is an important value but our society fell out of step from that. During 
times of modernization and urbanization we departed from this 
important value.  I hope that we will realize the value of horses again 
and we will help our society get closer with horses again.”
Mr.Yüksel Göktürk, Board Member of the Jockey Club of Turkey 
gave a speech at the ceremony and he said the following; “For 
the second time now, we are hosting the International Horse and 
Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show, whose 5th edition is 
running. We believe that this fair will increasingly grow. Everyone 
can be sure that we will continue with our support to the fair as the 
Jockey Club of Turkey. We can see that horse and riding industries 
grow at national and international level in synergy and we put great 
emphasis on it.”
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TJK Şeref Salonu’nda yapılan 5. At ve Binicilik Fuarı EQUIST 
İstanbul Horse Show açılış töreni, EKO Fuarcılık İdari 
Direktörü İlker Altun’un açılış konuşması ile başladı. 

Ardından Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora 
ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk 
söz aldı. Fuarı birlikte geçen protokol, özellikle yurtdışından 
gelen katılımcılara yakın ilgi gösterdi. Bekpınar ve Respectland da 
ziyaret edilerek ürünleri hakkında bilgi alınan katılımcılar oldu.
TC Tarım Bakanlığı, TJK, KOSGEB ile birlikte EQUIST’in 
gerekliliğine inanan ve destekleyen diğer kurumlar arasında 
Japonya Binicilik Federasyonu JEF ve Fransa’dan UNIC de vardı. 

Organized at the Jockey Club of Turkey (TJK) Honor Hall, the 
5th Horse and Equestrian Fair EQUIST İstanbul Horse Show 
started with the opening ceremony speech of ECO Fair Co. 

Administrative Director Mr. İlker Altun.
The opening ceremony has continued with the speeches of the 
Turkish Equestrian Federation Chairman Mr. Atıf Bülent Bora and 
the TJK Board Member Mr. Yüksel Göktürk.
Touring the fair together, the protocol especially showed great 
interest to the foreign participants. The protocol has also visited 
the stands of Bekpınar and Respectland and get information 
about their products. In addition to the Republic of Turkey Ministry 
of Agriculture, TJK, Small and Medium Enterprises Development 
Organization of Turkey, the Japan Equestrian Federation (JEF) and 
UNIC from France are also present at EQUIST to support the fair 
as they believe in the necessity of such an organization.

EQUIST AT DÜNYASINA NEFES VERDİ

EQUIST GIVES A NEW LEASE OF LIFE TO 
EQUESTRIAN WORLD
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At Güzeli Seçildi
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Türkiye At Güzellik Yarışması, 10 atın 
çekişmeli rekabetine sahne oldu. Pistlerin gözde aygır ve kısrakları, bu 
kez hızları ile değil eşkalleri ile yarıştı. Jürisini; Duygu Fatura, Asuman 
Dizdar, Selman Taşbek ve Süleyman Akdı gibi atçılık camiasının önde 
gelen isimlerinin oluşturduğu yarışmanın galibi, Cüneyt Çalıcıoğlu’nun 
sahibi olduğu 6 yaşındaki erkek safkan ‘Haliç’ oldu. 

‘Desperado’ Gönülleri Çeldi
Bir reklam yıldızı olan ve ahenkli dansları ile gönülleri çelen 
mavi gözlü albino Desperado’nun başrolünü üstlendiği atlı dans 
gösterilerinde, Murat Boncuk ve ekibi at eğitmenliği konusundaki 
üstün yeteneklerini gözler önüne serdi. İzleyenlere keyifli anlar 
yaşatan şovda yer alan atlı akrobasi gösterilerinde nefesler tutuldu. 
Şovun maskotu Pony Fuego ise sempatik gösterisi ile minik 
izleyenlerin sevgilisi haline geldi. 

Girişimcilik İnovasyon ve Kalite Ödülleri Verildi
At ve Binicilik Dergisi TRUVA’nın bu yıl başlattığı Girişimcilik 
İnovasyon ve Kalite Ödülleri, EQUIST Fuarı sırasında sahiplerini 
buldu. Türkiye’nin atçılık endüstrisinin gelişimine destek olmak 
amacıyla, yerli üreticiler arasından seçilen firmalara ödülleri fuarın 
açılış töreni sırasında takdim edildi. 
Eklemleri ve kıkırdak dokuyu destekleyen Glukosamin ve 
Kondroitin maddelerini içeriğinde barındırarak ek maliyetten 
kurtaran Spirit marka yemleri ile Milagro Tarım; dünyada ilk 
kez Türkiye’de kullanıma sunulan, tamamen yerli tasarım ve 
üretim olan Whipchip Elektronik Kamçı modeli ile Esit Elektronik;  
Türkiye’nin tekstil alanındaki başarısını at ve binici tekstiline 
uyarlayan Respect Tekstil; yerli yapım paslanmaz ahırları ile 
atçılığın en önemli yatırım malzemesini ulaşılabilir hale getiren 
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Most beautiful horse “Haliç”
This year, the third edition of the Horse Beauty Competition of Turkey 
hosted 10 horses in cutthroat competition. This time, best stallions 
and mares of racetracks competed with their characteristics rather 
than their speed. The jury was made up of the leading names of 
equestrian world including Duygu Fatura, Asuman Dizdar, Selman 
Taşbek and Süleyman Akdı. 6-year-old purebred stallion “Haliç” 
owned by Mr. Cüneyt Çalıcıoğlu was the winner of the competition.

Charming “Desperado” 
A star of TV commercials, blue-eyed albino horse “Desparado” had 
the leading role at horse dance shows and charmed everyone with 
his harmonious dances. During the shows Murat Boncuk and his 
team displayed their talents at horse training. The acrobatic shows 
amused the audience while from time to time taking their breaths 
away. Pony “Fuego”, the mascot of the show, was adored especially 
by the young audience. 

Entrepreneurship, Innovation and Quality Awards presented 
Entrepreneurship, Innovation and Quality Awards, organized by 
Horse and Equestrian Magazine Truva for the first time, met their 
owners at EQUIST Fair. The awards, initiated for supporting the 
growth of Turkish equestrian industry, were presented to the 
winners at the opening ceremony. 
The winners of awards are listed as follows:
Milagro Tarım for their “Spirit” feeds for saving horse owners from 
extra costs by including Glucosamine and Chondroitin components in 
its content, which support joints and cartilage texture, Esit Elektronik 
for their local design and production “Whipchip” whips, introduced 
for the first time in Turkey and also in the world, Respect Tekstil for 
reflecting the success of Turkey in textile industry to the equestrian 
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Yalçınlar Metal; ‘Starting gate’lerin Türkiye’de ilk kez üretimini 
başlatan ve ürünlerini üç kıtaya ihraç ederek döviz kazandırıcı 
faaliyetlerde bulunan Bekpınar ödüle layık görüldü. 

Sektörel Eğitim ve Bilgi Şart
Gerek hitap ettiği sektörlere eğitimli işgücü kazandırmak gerekse 
sektörde akademik bilgi paylaşımı için platform yaratmak için eğitim 
kurumları ile işbirliğine büyük önem veren EKO Fuarcılık, bu misyon 
doğrultusunda önemli etkinliklere imza attı. Eskişehir Osmangazi, 
Kapadokya, Kocaeli, İstanbul ve Uludağ Üniversiteleri, fuardaki 
standlarında atçılık alanında eğitim veren bölümlerini tanıttılar. 
Üç gün boyunca atçılık alanında son derece önemli konuların 
ele alındığı konferans, seminer ve panellerde birbirinden değerli 
akademisyenler; seyis ihtiyacından atlı terapi uygulamalarına, farklı 
hava şartlarında at egzersizinden atların yıllık antrenmanlarına 
kadar çok farklı konularda bilgi paylaşımında bulundu.

clothing and apparel, Yalçınlar Metal for making the most important 
investment matters of equestrian sector easily accessible by their 
local production stainless stables. Bekpınar for producing “starting 
gates” in Turkey for the first time and yielding foreign currency to the 
national economy by exporting them to three continents.

Must for the sector - education and knowledge 
EKO Fair attaches importance to cooperating with educational 
institutions for creating a platform for sharing knowledge and 
information as well as for contribution to raising educated 
professional workforce for the sector. With this motto, EKO Fair 
once again organized important conferences during EQUIST 2018. 
Eskişehir Osmangazi, Kapadokya, Kocaeli, İstanbul ve Uludağ 
Universities introduced their education programs related to 
equestrian and horsemanship branches at their booths. During the 
3-day- marathon, highly important subjects were covered at the 
conferences, seminars and panels with precious academicians 
including subject matters such as stablemen’s requirements, 
hippotherapy implementations, exercising horses under different 
weather conditions and annual training programmes for horses.
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At ve Binicilik Dergisi TRUVA tarafından 
gerçekleştirilen Türkiye At Güzellik Yarışması’nda 
bu yılın kazananı Haliç oldu. 10 atın yarıştığı 

finalde ikinciliği Trakyalı alırken, üçüncülük eşit puan 
alan Kavintay  ve Kır Bilginur arasında paylaşıldı. 
İlginay Göbüt Göksel tarafından sunulan yarışmanın 
jüri üyeleri at yetiştiricisi, aileden atçı Asuman Dizdar, 
İstanbul Atlı Spor Kulübü’nden dresajcı Emel Kaymaz 
Kamber, Türkiye atçılığına büyük katkılarıyla tanınan 
Selman Taşbek, veteriner, antrenör, amatör jokey, at 
yetiştiricisi, hayatı atlarla geçen Duygu Fatura ve kırk 
dört yıl at koşturmuş ‘imparator’ lakaplı jokey Süleyman 
Akdı’dan oluştu. 

2018 TÜRKİYE AT GÜZELİ HALİÇ OLDU

H aliç won the Horse Beauty Contest of 2018 organized 
by the Horse and Equestrian Magazine TRUVA. Trakyalı 
become the second while Kavintay and Kır Bilginur shared 

the third place with equal points among 10 finalists at the contest. 
Presented by Ms. İlginay Göbüt Göksel, the contest had a good 
jury comprised of: Ms. Asuman Dizdar - a horse breeder, just 
like her family, Ms. Emel Kaymaz Kamber - a dressage trainer 
from İstanbul Riding Center, Mr. Selman Taşbek - a well 
known person for his important contributions to the Turkish 
equestrianism, Ms. Duygu Fatura - a veterinarian, trainer, 
amateur jockey, horse breeder, who has spent her entire life 
with horses, and Mr. Süleyman Akdı a.k.a. the ‘emperor’, who 
have raced for forty four years. 

HALİÇ BECOMES MISS HORSE OF 2018
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Fuar boyunca pek çok etkinlik gerçekleşti. Murat 
Boncuk ve ekibi tarafından sergilenen atlı gösteriler, 
İlginay Göbüt Göksel tarafından yapılan ‘Atla 

Gelişelim’ uygulamaları, JAKEM’in’ fuar boyunca süren 
atlı turları, Tay Eğitim Merkezi’nin acemi atlara yönelik 
start makinesine ilk giriş uygulaması gibi doğrudan atlara 
yönelik etkinlikler büyük ilgi çekti. İranlı ressam Aligholi 
Mardani tuvale ve yere uyguladığı at resimleri, genç 
müzisyenlerin ortamı ısıtan nağmeleri eşliğinde fuarın 
İrlandalı katılımcısı Sean Cooney’nin  doğum günü de EKO 
Fuarcılık ekibi (Soldan sağa; Ekin Seren Ünsaç, Eylem 
Tosunoğlu, Sean Cooney, Altınay Bekar, Osman Bayezit 
Genç, Irmak Canpolat ve Saba Nagsh) tarafından kesilen 
sürpriz doğum günü pastası ile kutlandı. 

EQUIST’TE AKSİYONLU, 
EĞLENCELİ, EĞİTİCİ ŞOVLAR
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E QUIST hosted many event at the fair. The horse shows 
of Mr. Murat Boncuk and his team, the ‘Excellence with 
Horse’ practices by Mr. İlginay Göbüt Göksel, the horse 

rides of JAKEM (Mounted Gendarmerie), and the first entry 
to the start machine application by the Foal Training Center 
for trainee horses have especially attracted great attention. 
Horse pictures drawn by Iranian artist Mr. Aligholi Mardani 
on canvas and on the floor and the music of the young 
musicians lightening the mood have also accompanied the 
fair. Even a surprise birthday ceremony is held for the Irish 
participant Sean Cooney by the ECO Fair Co. Team (From left 
to right: Ekin Seren Ünsaç, Eylem Tosunoğlu, Sean Cooney, 
Altınay Bekar, Osman Bayezit Genç, Irmak Canpolat and 
Saba Nagsh). 

EXCITING, ENTERTAINING AND 
EDUCATIVE SHOWS AT EQUIST
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Milagro Tarım, eklemleri ve kıkırdak dokuyu destekleyen 
Glukosamin ve Kondroitin maddelerini içeriğinde 
barındırarak ek maliyetten kurtaran Spirit marka yemleri 

ile ödüle layık görüldü. Ödüle ilişkin; “Milagro Tarım A.Ş olarak 
sektöre girmeden önce gerekli analizleri yapıp ihtiyaçları doğru 
belirleyerek üretime başladık. At beslenmesi konusunda uzman, 
uluslararası danışmanlarımız tarafından oluşturulan rasyonlar 
doğrultusunda ürün gamımızı belirledik. Bu anlamlı ödül doğru 
yolda olduğumuzun, geliştirdiğimiz ürünlerin camia tarafından 
benimsendiğinin ve beğeni ile tüketildiğinin teyidi oldu. Bundan 
sonraki dönemde de atlar için kaliteli ve yenilikçi ürünler 
geliştirmeye devam edeceğiz.” diyen Milagro Tarım  Genel Müdürü 
Frederic Fatih Pagy, fuar ile ilgili olarak da şu yorumda bulundu: 
“Türkiye’nin en önemli atçılık organizasyonu EQUIST Istanbul 
Horse Show, bizler için son derece olumlu geçti. Müşterilerimiz ile 
yakından temas etmemizi sağlarken yeni iş olanakları da sundu.”

Yabancı üreticilerin yanısıra yerli katılımcıların da 
birbirinden ilginç yeniliklerini sergiledikleri fuara iki yıl üst 
üste katılım sağlayan Esit Elektronik, ziyaretçilere yarış 

dünyasında bir ilk olan Whipchip kamçısını tanıttı. Dünyada ilk 
kez Türkiye’de kullanıma sunulan ve tamamen yerli tasarım ve 
üretim olan Whipchip kamçı, fuarın yerli üreticilerinin öne çıkan 
ürünlerinin layık görüldüğü ‘Girişimcilik İnovasyon ve Kalite 
Ödülü’nü almaya hak kazandı. Dergimiz Truva tarafından verilen 
bu ödüle sahip olan Whipchip kamçı, mikro işlemci sensörleri 
sayesinde yarış sırasında jokeyin vuruş sayısını ve vuruş 
şiddetini ölçüyor. Böylece hakemlerce belirlenmiş değerlerin 
dışına çıkılmasını engelleyen kamçı kontrollü bir motivasyon 
imkanı sunuyor.
Ödüle ilişkin olarak “Esit olarak uzun yıllardan beri ileri teknoloji 
altyapımızı çevre ve sosyal sorumluluk çerçevesindeki projeler 
için de kullanmaktan çekinmiyorduk. Bu gayretlerimizin bu sene 
ödüle layık görülmesi bize eşsiz bir mutluluk vermiştir.” diyen 
Esit Elektronik Satış ve Pazarlama Müdürü Çağrı Hekimoğlu, 
fuar ile ilgili olarak da şu yorumda bulundu: “Atçılık ve binicilik 
insan doğasına birebir hitab eden eşsiz bir uğraşı olmakla 
beraber ekonomik ve estetik değeri de dünya genelinde kabul 
görmüş bir alandır. Bu konuda ülkemizde de EQUIST gibi 
fuarların düzenleniyor olmasını memnuniyetle karşılıyor ve bu 
etkinliklerle gurur duyuyoruz. Ülkemizde atçılık ve biniciliğin 
daha da yaygınlaşması gerektiğine inanıyor ve EQUIST Fuarı’nın 
buna destek olacağını düşünüyorum.”

DÜNYADA BİR İLK: WHIPCHIP KAMÇI
HAK ETTİĞİ ÖDÜLE KAVUŞTU

EQUIST  EXHIBITION

EK MALİYETTEN KURTARAN
SPIRIT MARKA AT YEMLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

SPIRIT BRAND HORSE FEEDS RECOGNIZED 
FOR ITS ADDITIONAL COST SAVING FEATURE

M    ilagro Tarım has been recognized for Spirit brand feeds 
including Glucosamine and Chondroitin supporting 
joints and cartilage bones, thus ensuring additional cost 

saving.
Milagro Tarım General Manager Mr. Frederic Fatih Pagy made 
the following comments about the award: “We as Milagro 
Tarım A.Ş. has made the necessary analyses and accurately 
identified the needs before entering into the sector and then 
started manufacturing. We determined our product range in line 
with the rations prepared by our international consultants being 
experts in horse feeding. This meaningful award has confirmed 
that we are on the correct path, that our products are loved by 
the sector and consumed with admiration. We will continue to 
develop quality and innovative products for the horses in future, 
as well.” Mr. Pagy has also commented on the fair and said: 
“We had a positive experience in EQUIST İstanbul Horse Show, 
being the most important equestrian organization of Turkey. We 
had the chance to establish close contact with our customers 
and also got introduced to new business opportunities.”
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A FIRST IN THE WORLD: WHIPCHIP 
HORSEWHIP GETS THE AWARD IT DESERVES

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Uluslararası 
At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse 
Show, dünya çapında sektörün önde 

gelen tedarikçilerini bir araya getirdi. Türkiye’nin 
tekstil alanındaki başarısını at ve binici tekstiline 
uyarlayan ve yıllardır sadece Türkiye’nin değil 
dünyanın binicilerini giydiren Respekt Tekstil bu yıl 
da fuardaki yerini aldı. Rahat, kaliteli ve bütçeleri 
yormayan ürünleri ile öne çıkan Respekt Tekstil 
fuar boyunca en çok ilgi gören standlardan biri 
oldu. Firmanın son dönemde kreasyonuna kattığı ve 
rahat biniş için tasarlanan Türkiye’nin ilk silikonlu 
binici pantolonu en çok ilgi gören ürünlerden oldu. 
Bu ürünü ile At ve Binicilik Dergisi Truva tarafından 
Girişimcilik İnovasyon ve Kalite Ödülü’ne de layık 
görüldü. 

THE TURKS TO BECOME A 
TRENDSETTER FOR HORSE RIDING 
CLOTHING: RESPEKT TEKSTIL WINS AN 
AWARD FOR PRODUCT QUALITY

Organized for the fifth time this year, the 
International Horse and Equestrian Fair EQUIST 
İstanbul Horse Show has brought together the 

leading suppliers of the sector in the world. Adapting 
the textiles sector success of Turkey to the horse and 
horse rider textiles and providing clothes not only to the 
riders in Turkey but also in the world, Respekt Tekstil 
was once again among the participants of Turkey this 
year. Attracting attention with its relaxed, quality and 
affordable products, Respekt Tekstil was one of the fair 
stands attracting a lot of attention. The first rider pants 
made of silicone of Turkey, a recent attention to the 
product range designed for a relaxed riding, were the 
most popular products of the fair. Respekt Tekstil won 
the Entrepreneurship, Innovation and Quality Award 
of the Horse and Equestrian Magazine Truva with this 
product. 

A                      ttending the fair hosting both foreign manufacturers and 
local participants displaying interesting innovations for 
the second year in a row, Esit Elektronik has promoted 

its Whipchip horsewhip, a first in the racing world. Offered 
for use in Turkey for the first time in the world and being a 
totally locally designed and manufactured product, Whipchip 
horsewhip has been awarded the ‘Entrepreneurship, Innovation 
and Quality Award’ given to recognize the pioneering products 
of the local manufacturers. Given the award by the Horse and 
Equestrian Magazine Truva, the Whipchip horsewhip measures 
the number and severity of the whips of the jockey thanks to 
its microprocessor sensors, thus, offering a whip controlled 
motivation preventing whipping outside the values determined by 
the judges.
Esit Elektronik Sales and Marketing Manager Mr. Çağrı Hekimoğlu 
made the following remarks about the award: “We as Esit have 
not hesitated to use our state of art technology infrastructure for 
environment and social responsibility projects. Being recognized 
for our efforts this year has made us happy.” Mr. Hekimoğlu 
further made the following remarks about the fair: “In addition 
to being a unique career in harmony with human nature, horse 
breeding and equestrianism is well recognized in the world for 
its economic and aesthetic value. We are very happy and proud 
of fairs such as Equist organized in Turkey. I believe that horse 
breeding and equestrianism in Turkey should be more and more 
popular and Equist fair will be a great supporter of this.”

RESPEKT TEKSTİL, ÜRÜN KALİTESİ İLE 
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ



Fuarın katılımcıları arasında yer alan Yalçınlar Metal 
firmasının alanda kurduğu ahırlar, kalitesi ve sade 
şıklığı ile sektör temsilcilerinden tam puan aldı. Yerli 

yapım paslanmaz ahırları ile atçılığın en önemli yatırım 
malzemesini ulaşılabilir hale getiren Yalçınlar Metal’in 
ahırları, dergimiz Truva tarafından da ödüllendirildi. 
Ürünleri ile pek çok çiftlik ve harada yer alan Yalçınlar 
Metal firma sahibi Abdullah Yalçın, “Bu ödül bizim 
sektöre ilişkin yıllardır sürdürdüğümüz emeğimizin 
çok anlamlı bir geri dönüşüdür. Truva Dergisi’ne bizi 
bu ödüle layık gördüğü için çok teşekkür ederiz,” dedi. 
Fuara ilişkin olarak da “EQUIST Fuarı’na ilk yıllarından bu 
yana katılıyoruz. Sektörde edindiğimiz yerin pekişmesinde 
fuarın önemi çok büyük oldu. Her katılımımızda yeni firmalar 
ile tanışıyor, müşteri portföyümüzü Türkiye hatta dünya 
çapında genişletiyoruz,” diyen Yalçın, “Bu yıl sergilemek üzere 
getirdiğimiz ahırlarımız da alanda yeni sahiplerini buldu ve 
teslim edildiler” dedi.  
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YALÇINLAR METAL WINS AWARD FOR ITS 
EVER INCREASING QUALITY IN STABLES

T he stables installed by Yalçın Metal at the fair got 
full marks from the sector representatives both for its 
quality and simple elegance. Making the most important 

investment material of horse breeding available with its local 
stainless stables, Yalçınlar Metal has been recognized by 
the Horse and Equestrian Magazine Truva for its innovative 
products. Being present at many farms and stud farms with 
its products, Yalçınlar Metal owner Mr. Abdullah Yalçın told 
that: “This award is a meaningful return of our efforts for long 
years. We extend our gratitude to Truva Magazine for deeming 
us worthy of for this award.” Commenting on the fair as well, 
Mr. Yalçın remarked that: “We participate in EQUIST Fair from 
its first years. It has played an important role for reinforcing 
our place in the sector. We meet new companies and extend 
our customer portfolio in and event beyond Turkey in every 
participation.” Mr. Yalçın also told that: “We have even sold the 
stables we have brought to the fair this year for display.”

AHIR KALİTESİ HER GEÇEN GÜN ARTAN 
YALÇINLAR METAL ÖDÜLLENDİRİLDİ
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Bekpınar, özellikle düz koşu camiasının önemli 
ihtiyaçlarını her geçen gün genişleyen ürün gamı ile 
karşılamaya devam ediyor. Yarış dünyasının olmazsa 

olmazı starting gate’lerin Türkiye’de ilk kez üretimini 
başlatan Bekpınar, dergimiz Truva tarafından 

sektörün önde gelen firmalarına verilen Girişimcilik 
İnovasyon ve Kalite ödüne layık görüldü. 
Ürünlerini üç kıtaya ihraç ederek döviz kazandırıcı 
faaliyetlerde bulunan Bekpınar firmasının 

sahibi Celal Bekpınar, “Oldum olası yeni ve kolay 
yapılamayan veya hiç bulunmayan ürünler üretmek 

benim için esas olmuştur. Atçılık camiasına adım atmam bu 
anlamda benim için çok doğru bir girişim oldu. Neredeyse 
her şeyin yurtdışından temin edildiği bu sektör için pek 
çok ilk ürettik. Hatta bunları kıtalar ötesine ihraç etmeye 
başladık. Bu ödül benim için çok özel bir anlam taşıyor,” 
derken fuara ilişkin olarak da, “EQUIST bu sektör için 
gerçek bir değerdir. Her geçen gün daha da güçleneceğine 
inandığım fuarda biz bu yıl yine ürünlerimiz için yeni alıcılar 
bulduk. Atçılık camiasının tüm oyuncularının bu fuara destek 
vermesi sektörümüzün gelişimi açısından büyük önem 
taşımaktadır,” şeklinde konuştu.

ATÇILIKTA TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN 
PENCERESİ BEKPINAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

BEKPINAR CONNECTING TURKISH 
EQUESTRIAN SECTOR TO WORLD WINS 
ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND 
QUALITY AWARD

Bekpınar continues to satisfy the major needs of 
especially the flat racing world with its ever increasing 
product range. Having started to manufacture 

starting gates, an indispensable item in the racing world, 
for the first time in Turkey, Bekpınar has been awarded the 
Entrepreneurship, Innovation and Quality prize given to the 
leading companies of the sector by the Horse and Equestrian 
Magazine. 
Carrying out FX generating activities by exporting its products 
to three continents, Mr. Celal Bekpınar, the owner of 
Bekpınar, told that: “I have always been after manufacturing 
new products which cannot be easily produced or found. 
Therefore, joining the equestrian world to operate in this 
sector was the best decision for me. We have manufactured 
many first national products for this sector which imports 
nearly everything. We even started to export them overseas. 
This prize is a very special prize for me.” Mr. Bekpınar also 
made the following comments about the fair: “EQUIST is a 
real value for this sector. I believe that EQUIST will become 
more and more stronger in future. This year we have again 
found new buyers for our products. It is of great importance 
that all players of the equestrian world should support this 
fair for the development of our sector.”
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Gerek hitap ettiği sektörlere eğitimli işgücü kazandırmak 
gerekse sektörde akademik bilgi paylaşımı için 
platform yaratmak için eğitim kurumları ile işbirliğine 

büyük önem veren EKO Fuarcılık, EQUIST 2018’de de 
bu misyon doğrultusunda önemli etkinliklere imza attı. 
Eskişehir Osmangazi, Kapadokya, Kocaeli, İstanbul ve Uludağ 
Üniversiteleri, fuardaki standlarında atçılık alanında eğitim 
veren bölümlerini tanıttılar. Üç gün boyunca atçılık alanında 
son derece önemli konuların ele alındığı konferans, seminer 
ve panellerde birbirinden değerli akademisyenler; seyis 
ihtiyacından atlı terapi uygulamalarına, farklı hava şartlarında 
at egzersizinden atların yıllık antrenmanlarına kadar çok farklı 
konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Sektörel Sorunlara Akademik Yaklaşımla Çözümler Arandı
Fuarın birinci gününde yapılan ilk konferansta “Ülkemiz 
Atçılık Sektöründe İhtiyaçlar ve Uygulamalar” başlıklı oturum 
gerçekleştirildi.
Panelin katılımcılarından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Mahmudiye Atçılık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Hakan 

Çalışkan “Atçılık Sektöründe Seyis İhtiyacı ve Eğitimi: 
Mahmudiye Seyis Okulu” konulu bir sunum yaparken, Tulya 
Kurtulan ise “Ülkemizde Atlı Terapi Uygulamaları” başlıklı 
sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak Erciyes 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz 
“Sancılı Atlarda Acil Müdahele” isimli sunumuyla paneli 
izleyenlere bilgi verdi.
Fuarın ikinci gününde yapılan iki ayrı panel ile fuar katılımcıları 
ve sektörü oluşturan kesimlere bilgiler sunuldu. 
“Atlarda Sıcak ve Soğuk Havalarda Egzersiz: Fizyolojik Açıdan 
Değerlendirme” konu başlığı altında gerçekleştirilen ikinci 
günün ilk panelinin konuşmacısı İstanbul Üniversitesi’nden 
Dr. Berjan Demirtaş olurken; ikinci panelde Uludağ 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sercan Koray Yendim 
“Üniversitelerde Atlı Spor Oluşumları” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi.
Fuarın son gününde yapılan tek panelin konuşmacısı olan İlke 
Eğitim ve Sağlık Vakfı, Kapadokya Meslek Yüksekokulu’ndan 
Sinan Özbek “2 Yaşlı Safkan İngiliz Atlarının Yıllık Antrenmanı” 
konulu sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

EQUIST PANELLERİNDEN ÇIKAN ORTAK SONUÇ: SEKTÖREL EĞİTİM VE BİLGİ ŞART

Dr. Hakan
Çalışkan

Doç. Dr. 
Ali Cesur 

Onmaz Tulya
Kurtulan
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P lacing grave importance on providing well educated 
labor force to the sectors it works with and establishing 
cooperation with the education institutions to create an 

academic knowledge sharing platform in the sector, ECO Fair Co. 
has organized important events focusing on this mission at EQUIST 
2018. Eskişehir Osmangazi, Kapadokya, Kocaeli, İstanbul and 
Uludağ Universities have promoted their departments providing 
education on horses at their stands in the fairground. During the 
conferences, seminars and panels held for three days focusing on 
very important matters regarding horse and equestrian sectors, 
esteemed academicians exchanged knowledge on different matters 
from groom needs to hippotheraphy practices, from horse exercises 
in different weather conditions to annual trainings of the horses.

Academic Approach to Sectoral Problems
During the first conference held on the first day of the fair, the 
session named “Needs and Practices of Horse Sector of Turkey” has 
been held.
Eskişehir Osmangazi University Mahmudiye Horse Breeding 
Vocational School Lecturer Dr. Hakan Çalışkan made a presentation 

about “Groom Need and Training in Horse Riding Sector: Mahmudiye 
Groom School” while Ms. Tulya Kurtulan has given information to 
the participants about hippotheraphy with her presentation named 
“Hippotheraphy Practices in Turkey”. The last presentation of the 
first day was the “First Aid to Horses with Pain” presentation of 
Assoc. Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz from the Veterinary Medicine 
Faculty of Erciyes University.
The fair participants and sector parties have learned valuable 
information about the sector with two different panels held on the 
second day of the fair. 
Dr. Berjan Demirtaş from İstanbul University has given a speech 
on “Horse Exercises under Hot and Cold Weathers: Physiological 
Evaluation” in the first panel of the second day while Mr. Sercan 
Koray Yendim, a Lecturer from Uludağ University, made a 
presentation about “Riding Organizations at Universities” on the 
second panel.
The last day of the fair hosted a single panel with a speech given 
by Mr. Sinan Özbek from İlke Education and Health Foundation and 
Kapadokya Vocational High School about “Annual Training of 2-Year 
Old Thoroughbred English Horses”.

SHARED RESULT OF EQUIST PANELS: SECTORAL TRAINING AND KNOWLEDGE IS A MUST

Dr. Berjan Demirtaş Sercan Koray Yendim Sinan Özbek
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TJK tarafından düzenlenen programlı koşuların en 
büyüklerinden olan dişi ve erkek tay deneme koşuları, 
kupalı koşulardan olan Anneler Günü, Hasan Adalı ve 

Mehmet Yavuz Yılmaz koşuları yapıldı. Şölen yerine dönen ve 
EQUIST’in de en hareketli gününü yaşadığı Veliefendi’de at 
sahipleri, yetiştiricileri, antrenörler, seyisler, jokeyler, aprantiler 
kısaca Türkiye at yarışı dünyasının tüm tarafları buluştu.

M ale and female foal trial races, one of the largest fixture 
races organized by the Jockey Club of Turkey (TJK), and 
World Mothers’ Day, Hasan Adalı and Mehmet Yavuz 

Yılmaz cup races have been organized. Horse owners, breeders, 
trainers, grooms, jockeys and apprentices... All stakeholders of 
the Turkish horse race world have met for the races at EQUIST at 
the most hectic day of the fair at Veliefendi which has become a 
place of festival. 

EQUIST’TE BÜYÜK YARIŞLAR OLDU

MAJOR RACES AT EQUIST
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13 Mayıs 2018 Pazar günü İstanbul programındaki 5 kupalı 
yarıştan biri olan koşu, Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın Aralık 
2017’de vefat eden oğlu ve TJK Asli Üyesi Mehmet Yavuz 

Yılmaz adına düzenlendi.
4+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus gerçekleştirilen ve İstanbul 
Veliefendi Hipodromu çim pistinde 1600 metre mesafede yapılan 
mücadeleye biri dişi 11 safkan katıldı. Yarışı Fedai Kahraman’ın 
sahibi ve yetiştiricisi olduğu KHOR KALBA (Okawango - Bimini 
Breeze / Danzig), jokeyi Ayhan Kurşun ile kazanmayı başardı. 
Koşunun ardından Şeref Tribünü’nde düzenlenen kupa töreninde 
kazanan atın sahibi adına Sanem Kahraman’a kupasını, merhum 
Mehmet Yavuz Yılmaz’ın annesi Berna Yılmaz verdi. Safkanın 
antrenörü adına Fedai Kahraman plaketini Ceren Yılmaz’dan 
alırken, koşuyu kazanan Khor Kalba isimli safkanın jokeyi Ayhan 
Kurşun’a ise plaketini, Emir Hasan Yılmaz verdi.

Türk yarış dünyasının derbisi 92. Gazi Koşusu öncesi en 
önemli hazırlık olarak nitelendirilen Dişi ve Erkek Tay 
Deneme Koşuları 13 Mayıs 2018 Pazar günü yapıldı. 

Dişi Tay Deneme Koşusu’nun Galibi Valencia
3 yaşlı safkan İngiliz dişi taylarının katıldığı sezonun ilk klasik 
mücadelesi Veliefendi Hipodromu çim pistinde gerçekleşti.
Birincilik ikramiyesinin 550.000 TL, yetiştiricilik priminin de 
137.500 TL olarak belirlendiği ve 12 tayın katıldığı mücadele 
adına yakışır bir çekişmeye sahne oldu. Yarışı kazanan Valencia 
1.34.03 bitiriş derecesiyle aynı zamanda Dişi Tay Deneme 
Koşusu rekorunu da kırdı. 1600 metre mesafeli koşuda, farklar 
1 Boy - 3 Boy - 1/2 Boy şeklinde sonuçlandı. Yarış sonunda 
İkinciliği Peri Lina alırken, Grayamazon üçüncü, Şeker Hanım 
dördüncü oldu.

C onsidered to be the most distinctive trials before 92nd Gazi 
Race - the derby of the Turkish horseracing world -, 2000 
Guineas for fillies and colts were held on Sunday, May 13, 

2018. 
Valencia: Winner of Turkish 2000 Guineas for Fillies
The first classical race of the season open to 3-year old 
thoroughbred English fillies was run on the turf truck at Veliefendi 
Racecourse.
Offering a first place winner prize money of TL 550.000 and a 
training premium of TL 137.500 and run by 12 foals, the race 
witnessed a struggle worthy of its name. The winner VALENCIA 
broke the record of 2000 Guineas for Fillies with a finish time of 
1.34.03. The margins for the 1600-meter race were 1 Length - 3 

Erkek Tay Deneme Koşusu’nda Hep Beraber Birinci Oldu
14 safkanın katılımıyla gerçekleşen 63. Erkek Tay Deneme 
Koşusu sonucunda Veysel Kahraman’ın sahibi olduğu, Fedai 
Kahraman’ın yetiştirdiği Hep Beraber jokeyi Ayhan Kurşun’la 
koşuyu kazanarak yılın erkek tayı olmayı başardı. 
3 yaşlı safkan İngiliz erkek taylarının katıldığı koşunun galibi Hep 
Beraber 1.33.05 bitiriş derecesi ile aynı zamanda 1600 metre çim 
pist Türkiye rekorunu da kırdı. Birincilik ikramiyesinin 550.000 
TL, yetiştiricilik priminin de 137.500 TL olarak belirlendiği yarışın 
ikincisi Rhythm Divine, üçüncüsü Sharpa olurken tabelaya giren 
son safkan Bodyguard Hero oldu.

Lengths - 1/2 Half Length. The winner was followed by PERİ 
LİNA, GRAYAMAZON and ŞEKER HANIM.
Hep Beraber Wins Turkish 2000 Guineas for Colts
Hep Beraber owned by Mr. Veysel Kahraman and trained by Mr. 
Fedai Kahraman succeeded in becoming the colt of the year 
by winning the 63rd Turkish 2000 Guineas for Colts run by 14 
thoroughbreds with jockey Mr. Ayhan Kurşun. 
The winner of the race open to 3-year old thoroughbred English 
colts, Hep Beraber also broke the Turkish record for turf tracks 
for 1600 meters with his finish time of 1.33.05. Rhythm Divine 
won the second place, Sharpa the third and Bodyguard the fourth 
at the race run for a first place winner prize money of TL 550.000 
and a training premium of TL 137.500.

Among the 5 scheduled cup races held in İstanbul on Sunday, May 
13, 2018, a race has been organized in the name of the late Mr. 
Mehmet Yavuz Yılmaz, the son of ex-Prime Minister Mr. Mesut 

Yılmaz and a Permanent Member of the Jockey Club of Turkey, who 
passed away in 2017. Organized for 4+-year old thoroughbred English 
horses at İstanbul Veliefendi Racecourse on a turf track for 1600 meters, 
the race witnessed the struggle of 11 thoroughbred including one female. 
KHOR KALBA (Okawango - Bimini Breeze / Danzig) owned and bred by 
Mr. Fedai Kahraman has won the race with his jockey Mr. Ayhan Kurşun. 
Ms. Berna Yılmaz, the mother of the late Mr. Mehmet Yavuz Yılmaz, 
gave the award to Ms. Sanem Kahraman in the name of the owner of 
the winning horse at the cup ceremony held at the VIP box. Mr. Fedai 
Kahraman has accepted the plaque given to the trainer of the winning 
thoroughbred by Ms. Ceren Yılmaz while Mr. Ayhan Kurşun, the jockey of 
the horse, has received his plaque from Mr. Emir Hasan Yılmaz.

MEHMET YAVUZ YILMAZ KOŞUSU’NUN
GALİBİ KHOR KALBA

63. DİŞİ VE ERKEK TAY
DENEME KOŞULARI NEFES KESTİ

63rd TURKISH 2000 GUINEAS THRILLS THE AUDIENCE

KHOR KALBA WINS 
MEHMET YAVUZ YILMAZ RACE
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T	 ürkiye’nin	saygın	işadamlarından	merhum	Sakıp	
Sabancı’nın	kızı	Sevil	Sabancı,	önce	hobi	olarak	başladığı	
sonra	da	profesyonel	yatırımlar	ve	biniciliğe	yaklaşımıyla	

bu	alanda	Türkiye’nin	en	özel	işlerine	imza	atıyor.	
Kurduğu	ve	binicisi	olduğu	S	Uluslararası	Binicilik	Merkezi’yle	
(SIEC)	ile	uluslararası	yarışmalara	binici	yetiştiren	Sevil	
Sabancı’nın	Kemerburgaz’daki	yeni	SIEC	tesislerini	ziyaret	
ederek	Genel	Koordinatör	Ali	Küçük’le	özel	bir	görüşme	
gerçekleştirdik.	Daha	girişinden	itibaren	bütün	ziyaretçilerini	
etkileyen	SIEC	Kemerburgaz	tesisleri,	hem	mimarisiyle	
hem	sahip	olduğu	modern	ve	teknolojik	donanımlarıyla	hem	
de	tesisin	farklı	noktalarına	yerleştirilmiş	modern	sanat	
eserleriyle	başka	bir	dünyaya	geldiğiniz	hissini	veriyor.	
İstinye’de	daha	önce	kullanılan	tesisle	birlikte	Kemerburgaz’ın	
yanı	sıra	Almanya’da	da	kendi	şirket	ve	tesisleriyle	özel	
bir	yapılanmaya	sahip	olduklarını	söyleyen	Küçük,	kendi	
mülkleri	olan	ana	çiftliğin	Frankfurt’ta	yer	aldığını	ayrıca	
kısrak	ve	tayların	bulunduğu	yetiştiricilik	kısmının	da	Münih	
yakınlarındaki	başka	bir	çiftlikte	yapıldığını	kaydetti.

Kemerburgaz’daki	tesisin	pek	çok	özel	yanı	bulunmasına	
rağmen	en	önemli	avantajının	padok	sahasına	sahip	olması	
olduğunu	söyleyen	Küçük,	Türkiye’deki	binicilik	kulüplerinin	
en	büyük	ihtiyaçlarından	birini	atlar	için	aktif	olarak	
kullanılabilir	anlamda	padoklarının	olmayışı	olarak	işaret	
etti.	Dünyada	biniciliğin	başka	yöne	gittiğini	belirten	Küçük,	
“Bizim	de	yüzümüz	o	tarafa	dönük	olarak	bu	işleri	takip	

İstanbul’da Bir Binicilik Cenneti:
SIEC KEMERBURGAZ TESİSİ

Daha	girişinden	itibaren	bütün	ziyaretçilerini	etkileyen	SIEC	Kemerburgaz	tesisleri,	hem	
mimarisiyle	hem	sahip	olduğu	modern	ve	teknolojik	donanımlarıyla	hem	de	tesisin	farklı	
noktalarına	yerleştirilmiş	modern	sanat	eserleriyle	başka	bir	dünyaya	geldiğiniz	hissini	veriyor.
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M	s.	Sevil	Sabancı	-	the	daughter	of	the	late	Mr.	
Sakıp	Sabancı,	one	of	the	well-respected	business	
men	of	Turkey	-	puts	her	signature	under	the	most	

special	works	in	Turkey	for	equestrianism,	which	was	first	
just	a	hobby	for	her	but	then	became	a	field	of	professional	
investments.	
We	have	visited	the	new	facilities	in	Kemerburgaz	for	S	
International	Equestrian	Center	(SIEC)	owned	by	Ms.	Sabancı	
raising	equestrians	for	international	races	and	we	had	a	special	
interview	with	General	Coordinator	Mr.	Ali	Küçük.	Impressing	
all	visitors	starting	from	its	entrance,	SIEC	Kemerburgaz	
facilities	make	you	feel	that	you	are	in	a	different	world	thanks	
to	its	architecture,	its	modern	and	technological	equipment	and	
modern	works	of	art	scattered	around	the	facility.	
Noting	that	they	have	a	private	structure	with	their	companies	
and	facilities	in	Germany	in	addition	to	the	existing	facilities	in	
İstinye	and	new	facilities	in	Kemerburgaz,	Mr.	Küçük	told	that	
their	main	private	farm	is	located	in	Frankfurt	and	the	horse	
breeding	center	for	the	mares	and	foals	is	located	in	a	farm	
near	Munich.
Telling	that	the	most	important	advantage	of	the	facility	in	
Kemerburgaz	is	that	it	has	a	paddock	field	among	others,	
Mr.	Küçük	underlined	that	one	of	the	most	important	needs	

of	the	equestrian	clubs	in	Turkey	is	that	they	do	not	have	an	
actively	used	paddock	suitable	for	the	horses.		Saying	that	the	
equestrianism	has	a	different	direction	in	the	world,	Mr.	Küçük	
told	that:	“We	should	turn	our	face	to	the	world	and	follow	the	
developments.	In	Germany,	it	is	necessary	that	a	horse	should	
wander	freely	in	the	paddock	for	minimum	2	hours.	Even	if	you	
have	a	horse	worth	of	20	million	Euros,	you	cannot	say	that	I	
cannot	take	it	out	for	the	fear	that	it	might	get	injured	because	
of	rain	or	mud.		Wandering	freely	in	paddocks	is	very	important	
for	the	health	of	the	horses.	Active	movement,	lying	his	neck	
on	the	floor	and	eating	grass	are	very	good	for	them.	Keeping	
horses	in	the	stable	for	long	hours	is	in	fact	contrary	to	their	
main	anatomy.	In	a	place	like	İstanbul,	our	most	important	
problem	is	lack	of	space.	If	there	is	any	space,	some	facilities	
use	it	mostly	to	increase	the	number	of	stables	or	extend	their	
maneges.	No	legislation	about	animal	rights	and	health	have	
been	enacted	in	Turkey	yet.	But	they	will	be	enacted	one	day	
in	Turkey,	as	well.	Since	we	visit	Europe	a	lot,	we	see	such	
challenges	and	legislations.”

Harmony of Natural Materials and State of Art 
Technology in Architecture
Saying	that	one	of	the	special	features	of	the	SIEC	facility	in	
Kemerburgaz	is	the	use	of	natural	materials	in	the	buildings,	
mostly	wood	or	stones,	Mr.	Küçük	explained	that	maneges	are	
watered	with	automatic	irrigation	system	from	underground.	
Telling	that	they	currently	undertake	the	responsibility	of	
around	75	to	80	horses	in	Germany	and	Turkey	together	with	
the	guest	horses,	Mr.	Küçük	gave	the	following	information:	
“Hygiene	and	cleaning	are	among	the	most	important	matters	
in	the	facilities.	A	team	from	the	Ministry	of	Agriculture	has	
recently	visited	us	for	control	and	they	have	praised	our	entire	
facility	in	this	respect.	We	have	a	certain	responsibility	and	
cost	for	maintaining	this	facility	at	this	level.	We	spend	lots	of	
efforts	for	this.	We	take	every	precautions	from	our	gardeners	
to	not	keeping	the	fertilizers	wait	a	lot,	from	ground	control	to	
the	regular	control	of	fences,	diggers	and	other	materials.	We	
have	organic	cleaners	a.k.a	chickens	to	prevent	the	formation	

An	Equestrianism	Paradise	in	İstanbul:
SIEC	KEMERBURGAZ	FACILITY

Impressing	all	visitors	starting	from	its	
entrance,	SIEC	Kemerburgaz	facilities	make	
you	feel	that	you	are	in	a	different	world	
thanks	to	its	architecture,	its	modern	and	
technological	equipment	and	modern	works	
of	art	scattered	around	the	facility.
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ediyor	olmamız	lazım.	Almanya’da	bir	atın	günde	minimum	
2	saat	padokta	serbest	dolaşma	zorunluluğu	var.	İsterseniz	
20	milyon	Euro’luk	atınız	olsun;	at	sakatlanır	yağmur	yağar,	
çamur	olur,	ben	atı	çıkartmayayım	deme	lüksünüz	yok.		
Padoklarda	serbest	dolaşım	atların	sağlığı	için	önemli.	Aktif	
hareket,	boynunu	yere	uzatması	ve	çimlenmesi	açısından	
çok	iyi.	Atların	uzun	süre	ahırda	tutulması	zaten	onların	
temel	anatomisine	aykırı	bir	durum.	İstanbul	gibi	bir	yerde	
her	şeyden	önce	yer	darlığından	bahsediyoruz.	Eğer	bir	alan	
varsa	bazı	tesisler	onu	daha	çok	ahır	sayısını	arttırma	veya	
manejlerini	genişletme	yönünde	kullanıyorlar.	Henüz	hayvan	
hakları	ve	hayvan	sağlığı	açısından	bu	tarz	mevzuatlar	
Türkiye’ye	gelmiş	değil.	Fakat	bu	dalga	bir	gün	buraya	da	
gelecek.	Biz	Avrupa’da	yoğun	olarak	bulunduğumuz	için	bu	
zorlukları	ve	mevzuatları	görüyoruz”	dedi.

Mimaride Doğal Malzeme ve Yüksek Teknoloji Uyumu
Kemerburgaz’daki	SIEC	tesisinin	özel	unsurlardan	birinin	
yapılarda	ahşap	veya	taş	ağırlıklı	doğal	malzeme	kullanılması	
olduğunu	söyleyen	Küçük,		manejlerin	de	otomatik	sistemle	
zemin	altından	sulandığını	açıkladı.	
Hem	Almanya	hem	Türkiye’de	misafir	atlarla	birlikte	
yaklaşık	75-80	atın	sorumluluğunu	üstlendiklerini	açıklayan	
Küçük,	şu	bilgileri	verdi:	“Tesisimizde	hijyen	ve	temizlik	
en	temel	konuların	başında	geliyor.	Yakın	zamanda	Tarım	
Bakanlığı’ndan	bir	ekip	geldi	kontrol	için	ve	bu	konuda	tüm	
tesisimize	büyük	övgüde	bulundular..	Tabi	bu	yeri	bu	seviyede	
tutmak	için	bizim	için	belli	bir	sorumluluğu	ve	maliyeti	var.	
Çok	emek	harcıyoruz,	bahçıvanlarımızdan	tutun,	gübrelerin	
fazla	beklememesine,	zemin	kontrolünden	engel,	kepçe	ve	
diğer	malzemelerin	düzenli	kontrolüne	kadar,		her	önlemi	
alıyoruz.	Açık	alanda	kene	ve	benzeri	zararlıların	oluşmaması	
için	organik	temizleyicilerimiz	yani	tavuklarımız	var.	Sırf	
alanlarımızın	doğal	yoldan	temizlenmesi	için	tavuk	besliyoruz.	

Modern Eserlerle Açık Hava Müzesi
Tesislerinde	bulunan	sanat	eserlerine	de	büyük	önem	
verdiklerini	söyleyen	Küçük,	tesiste	bulunan	modern	sanat	
eserlerinin	Sevil	Sabancı’nın	özel	koleksiyonuna	ait	olduğunu	
sözlerine	ekleyerek,	“Görsel	açıdan	at	binerken	keyif	
alacağınız	hem	de	tesise	açık	hava	müzesi	özelliği	katan	bu	
eserleri	yeni	eklemelerle	daha	da	zenginleştirmek	istiyoruz.”	
dedi.	

Uluslararası Başarılarda SIEC Sporcuları
SIEC	olarak	gençler	kategorisi,	büyükler	kategorisi,	yıldızlar	
kategorisi	gibi	milli	takım	seviyelerinde	sporculara	destek	
verdiklerini	söyleyen	Küçük,	şu	anda	Sevil	Sabancı’nın	
Balkan	Şampiyonası’nda	dereceleri	olan	Can	İnce’ye	
sponsor	olduğunu	belirterek	şunları	söyledi:	“Can	biniciliğe	
başladığından	beri	destek	veriyoruz.	Kendisi	için	hem	burada	
hem	yurtdışında	ayırdığımız	atlar	var.	Sevil	hanımın	Can’ın	
koşmasından	şahsi	bir	kazancı	yok	ama	milli	takıma	her	
an	hazır	sporcu	ve	atlarımızla	sorumluluğumuzu	yerine	
getiriyoruz.	Yarışların	burada	az	olduğu	zamanlarda	onu	fit	
tutmak	için	Almanya	ya	gönderiyoruz.	
Sevil	Sabancı	öncülüğünde	SIEC	olarak	bugüne	kadar	dünya	
şampiyonası	koşmuş	sporculardan	Çağrı	Başel	burada	yetişen	
bir	sporcu.	Hasan	Şentürk	Türkiye	adına	dünya	kupası	finaline	
katılma	hakkı	elde	etmiş	ve	Las	Vegas’ta	koşmuş	sporcudur	
ve	yine	SIEC’den	yetişmedir.
2012	olimpiyat	elemelerinde	ikinci	olan	milli	takımda	yer	
alan	Burak	Azak	ve	Türk	milli	takım	adına	iyi	başarılar	elde	
eden	Oktay	Sezek	de	burada	yetişen	sporcular	arasındalar.	
Bu	derecelerini	buradayken	yani	SIEC	sporcusuyken	aldılar.			
Bugün	bu	sporcular	SIEC	bünyesinde	olmasalar	da	başarılarını	
gördüğümüzde	halen	gurur	duyuyoruz.”

Çalışma Parkurlarına Büyük İlgi 
Perşembe	günleri	SIEC	bünyesinde	çalışma	parkurları	
düzenlediklerini	belirten	Küçük,	genelde	daha	sakin	bir	
yerde	parkur	yapma	isteği	ile	atlarıyla	gelen	misafirlerinin	
bu	özel	parkuru	atladıktan	sonra	aynı	gün	içinde	geri	
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of	ticks	and	similar	harmful	bugs.	We	raise	children	for	the	
cleaning	of	our	surroundings	in	a	natural	way.”	

An Open Air Museum with Modern Art Works
Telling	that	they	place	great	important	on	the	works	of	art	kept	
at	the	facilities,	Mr.	Küçük	added	that	the	modern	works	of	art	
at	the	facilities	are	from	the	private	collection	of	Sevil	Sabancı	
and	further	commented	as	follows:	“We	want	to	add	new	
works	of	art	to	them	to	give	you	more	to	enjoy	during	riding	
and	to	enrich	this	open	air	museum.”	

SIEC Sportspersons with International Successes
Telling	that	SIEC	supports	national	equestrians	in	youth,	adults	
and	U14	national	teams,	Mr.	Küçük	shared	that	Ms.	Sabancı	
now	sponsors	Mr.	Can	İnce	who	has	achievements	in	Balkan	
Championships:	“We	support	Can	since	the	day	he	started	
equestrianism.	We	have	horses	allocated	to	him	here	and	
abroad.	Ms.	Sabancı	does	not	have	any	personal	benefit	from	
Can’s	racing	but	we	do	our	share	for	the	national	team	with	
sportspersons	and	horses	ready	to	race.	When	a	few	races	are	
organized	here,	we	sent	Can	to	Germany	to	keep	him	in	good	
condition.	
Mr.	Çağrı	Başel	supported	by	SIEC	under	the	leadership	of	
Ms.	Sabancı	has	raced	at	the	world	championship.	Mr.	Hasan	
Şentürk	has	qualified	for	racing	at	the	world	cup	final	on	

behalf	of	Turkey	and	has	raced	in	Las	Vegas.	He	was	trained	
by	SIEC,	too.
Mr.	Burak	Azak	in	the	national	team	which	won	the	second	
place	in	2012	Olympics	qualifications	and	Mr.	Oktay	Sezek	
who	has	achieved	good	results	in	the	name	of	Turkish	national	
team	have	been	trained	by	SIEC,	as	well.	They	got	those	
results	when	they	were	part	of	SIEC.	Even	though	they	are	no	
longer	associated	with	SIEC,	we	are	still	proud	to	see	their	
achievements.”

Big Interest in Exercise Tracks 
Telling	that	they	allocate	their	tracks	for	exercise	on	
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döndüklerini	söylüyor.	Başta	zemin	kalitesi	olmak	üzere,	
hem	atı	eğitecek	hem	de	biniciye	bir	şeyler	öğretecek	parkur	
tasarımı	yaptıkları	için	tercih	edildiklerini	ifade	eden	Küçük,	
talebin	yüksek	olmasından	dolayı	şu	an	sadece	Perşembe	
günü	gerçekleştirdikleri	bu	organizasyonları	haftada	iki	güne	
çıkarmayı	planladıklarını	de	aktardı.	
Antrenörlük	tarafına	da	önem	verilmesi	gerektiğine	değinen	
Küçük,	şunları	söyledi:	Çalıştırma	disiplini	ve	özellikle	acemi	
öğrencilerin	bindiği	atların	antrenör	tarafından	fit	tutulma	
konusunda	bence	biraz	daha	yoğunlaşılmalı.	Mesela	12	
yaşında	bir	çocuk	haftada	3-4	defa	at	binmeye	geliyor.	Fakat	
bu	ata	sürekli	aynı	çocuk	binerse	‘atın	ayarı’	dediğimiz	bir	
şey	var;	o	bozuluyor.	Çünkü	o	atın	belli	dengeleri	var	ve	
onları	tekrar	geri	getirmemiz	lazım	ve	bunlar	biraz	daha	
usta	işi.	Fakat	pratikte	bu	biraz	göz	ardı	ediliyor.	Sonra	
da	gün	geçtikçe	atın	kondisyonu,	komutlara	tepkisi	ve	
fiziksel	durumu	geriye	gidiyor.	Tabi	ki	bunun	yanında	çok	
iyi	antrenörler	de	görüyoruz.	Atlarıyla	ve	öğrencileriyle	
eşit	oranda	ilgilenen,	takip	eden.	İyi	örnekleri	de	bizzat	
paylaşmak	lazım.	

Thursdays,	Mr.	Küçük	says	that	guests	coming	with	their	
horses	to	exercise	at	a	calmer	place	use	this	track	and	then	go	
back	on	the	same	day.	
Noting	that	they	are	preferred	for	their	track	design	with	good	
surface	quality	and	aiming	for	training	the	horses	and	teaching	
the	equestrians,	Mr.	Küçük	told	that	they	plan	to	increase	the	
days	allocated	for	exercise	tracks	to	two	days	a	week	because	
of	the	high	demand.	Noting	that	importance	should	be	given	to	
the	training,	as	well,	Mr.	Küçük	further	commented	as	follows:	
I	think	the	trainers	should	focus	more	on	training	discipline	
and	keeping	in	good	condition	the	horses	used	by	beginner	
level	students.	For	example,	a	12-year	child	comes	here	to	
ride	a	horse	3	to	4	times	a	week.	But	if	the	same	child	rides	
the	same	horse	all	the	time,	the	so-called	‘horse	settings’	
have	to	be	recalibrated.	A	horse	has	certain	balances	and	if	
they	are	lost,	they	should	be	reestablished	and	this	requires	
expert	works.	But	this	is	disregarded	in	practice.	This	gradually	
decreases	the	form	of	the	horses,	their	response	to	commands	
and	their	physical	conditions.		Of	course,	there	are	very	good	
trainers.	They	take	care	of	the	horses	and	students	equally.	
Good	examples	should	be	also	shared.	

Portre: Ali Küçük 
SIEC	Binicilik	Tesisleri	Genel	Koordinatörü	Ali	Küçük,	2016	sonunda	
başladığı	bu	görevden	önce	4	yıl	boyunca	Almanya’da	Avrupa	Binicilik	
Federasyonu’nun	(EEF)	Genel	Sekreteri	olarak	görev	yaptı.	
Bu	uluslararası	görev	öncesi	Türkiye	Binicilik	Federasyonu’nda	genel	
sekreterlik	yapan	Küçük’ün	geçmişinde	bankacılık	da	yer	alıyor.	12	
yıl	özel	bir	bankada	farklı	konumlarda	yöneticilik	yapan	Küçük’ün	
biniciliğe	olan	ilgisi	ise	koşu	atları	sahibi	olan	babasından	geliyor.	
Ortaokul	yıllarında	yoğunlaşan	ilgiyle	ve	sonrasında	da	aktif	sporcu	
olarak	yarışmaya	başlayan	Küçük,	daha	sonra	kendi	atlarına	sahip	
oluyor.	Sertifikasını	aldıktan	sonra	kısa	bir	süre	antrenörlük	te	yapan	
Küçük,	o	süreci	şöyle	aktarıyor:	“Gündüz	bankacılık,		akşam	binicilik	
olmuyordu,	ata	zaman	yetmiyordu	ve	bir	yerde	karar	vermem	lazımdı.	
Ya	atçılığı	sevdiğim	bir	iş	olarak	yapacaktım	ya	da	bankada	devam	
edecektim.	Ben	tamamen	sahaya	dönmeye	karar	verdim.	İyi	ki	de	
böyle	karar	verdim.”

Portrait: Ali Küçük 
SIEC	Equestrian	Facilities	General	Coordinator	Mr.	Ali	Küçük	worked	
at	the	General	Secretary	for	the	European	Equestrian	Federation	(EEF)	
for	4	years	until	the	end	of	2016.	Before	EEF,	Mr.	Küçük	worked	as	the	
general	secretary	for	the	Turkish	Equestrian	Federation	and	before	that,	
he	had	a	career	in	banking.	Working	as	a	manager	at	different	levels	in	
a	private	bank	for	12	years,	his	interest	in	equestrianism	comes	from	his	
father	who	has	race	horses.	With	the	increase	in	his	interest	in	horses	
in	the	secondary	school,	he	has	started	to	be	an	active	equestrian	and	
later	has	his	own	horses.	Noting	that	after	getting	his	certificate,	he	
worked	as	a	trainer	for	some	time,	Mr.	Küçük	comments	on	this	process	
as	follows:	“It	was	not	easy	to	work	at	a	bank	during	the	day	and	as	an	
equestrian	in	the	evening.	I	do	not	have	enough	time	for	the	horses.	And	
at	some	point,	I	have	to	make	a	decision.	I	would	either	work	with	the	
horses	as	a	job	I	love	or	would	continue	at	the	Bank.	I	have	decided	to	go	
back	to	the	site.	And	I	am	really	happy	with	my	decision.”



23. DUBAI WORLD CUP’TA
THUNDER SNOW
ŞAMPİYON OLDU

THUNDER	SNOW	WINS
23.	CHAMPION	AT
DUBAI	WORLD	CUP

W	 e	watched	the	23rd	
Dubai	World	Cup	in	Dubai	
as	Truva	Magazine,	

which	is	a	big	excitement	scene	
every	year	and	organized	on	
the	last	day	of	March	this	year	
in	Meydan	Hippodrome.	This	
extremely	exciting	race	has	
a	very	important	place	in	the	
international	race	World.	The	
winner	is	Godolphin	Thunder	
Snow	(Helmet	-	Eastern	Joy	/	
Dubai	Destination)	French	jockey	
Christophe	Soumillon	with	a	
score	of	2.01.38.
Saeed	Bin	Suroor,	who	is	leading	
the	race	in	front	of	West	Coats,	
who	takes	the	lead	with	the	star	
and	is	a	serious	favorite	of	the	
runner	winning	the	World	Cup	
with	the	winner	of	the	7th 
career.
Godolphin	europium,	
which	has	achieved	a	
great	success	at	the	

festival	hosted	by	
it	and	has	had	a	
very	successful	
day,	Al	Quoz	

Sprint	Run	
(G1)	won	

Jungle	Cat,	Dubai	Turf	Run	(G1)	
with	Benbatl	and	Dubai	Sheema	
Classic	Run	with	Hawkbill.
The	winner	of	the	first	prize	was	
6	million	USD	and	a	total	of	10	
million	USD	worth	of	10	purebred	
starts	in	the	Dubai	World	Cup.	
In	2000	meters	of	sand	running	
on	the	track,	the	second	was	
West	Coats,	while	the	other	
purebred	Bob	Baffert,	Mubaahij,	
was	third	with	his	attacks	near	
the	inner	pavilion,	and	Pavel	
named	the	fourth	purebred.
We	share	with	you	the	colorful	
squares	of	this	important	event,	
which	are	interviewed	by	horse	
owners	and	jockeys,	as	well	
as	reflected	on	the	object	of	
our	correspondent,	who	brings	
together	these	important	names	
and	the	Truva	magazine.

Her	yıl	büyük	bir	heyecana	sahne	olan	ve	bu	yıl	Mart	
ayının	son	günü	Meydan	Hipodromu’nda	düzenlenen	
23.	Dubai	World	Cup’ı	Truva	Dergisi	olarak	Dubai’de	

takip	ettik.
Uluslararası	yarış	dünyasında	çok	önemli	bir	yere	sahip	
olan	ve	son	derece	heyecanlı	geçen	yarışı	Godolphin	ekürisi	
safkanlarından	Thunder	Snow	(Helmet	-	Eastern	Joy	/	Dubai	
Destination)	Fransız	jokeyi	Christophe	Soumillon	yönetiminde	
2.01.38	derecesi	ile	kazandı.
Startla	birlikte	koşuyu	önde	kabul	eden	ve	koşunun	ciddi	
favorisi	olan	West	Coats’ın	önünde	birinciliğe	uzanan	Saeed	
Bin	Suroor	tarafından	antrene	edilen	safkan,	elde	ettiği	World	
Cup	galibiyeti	ile	kariyerinin	7.	birinciliğine	ulaştı.
Ev	sahipliği	yaptığı	festivalde	önemli	bir	başarıya	ulaşan	ve	
çok	başarılı	bir	gün	geçiren	Godolphin	ekürisi,	Al	Quoz	Sprint	
Koşusu’nu	(G1)	Jungle	Cat	ile,	Dubai	Turf	Koşusu’nu	(G1)	
Benbatl	ile	ve	Dubai	Sheema	Classic	Koşusu’nu	ise	Hawkbill	
isimli	safkanla	kazandı.
Birincilik	ödülü	6	Milyon	USD	olan	ve	toplam	10	Milyon	
USD	ikramiyeli	Dubai	World	Cup’ta	10	safkan	start	aldı.	
2000	metre	kum	pistteki	koşuda	ikinciliği,	West	Coats	elde	
ederken,	Bob	Baffert’in	çalıştırdığı	diğer	bir	safkan	olan	
Mubtaahij	iç	kulvara	yakın	atakları	ile	üçüncü,	Pavel	isimli	
safkan	ise	dördüncü	oldu.
Bu	önemli	etkinlikte	at	sahipleri	ve	jokeyler	ile	birebir	
görüşmeler	yapan,	aynı	zamanda	bu	önemli	isimlerle	Truva	
dergisini	buluşturan	muhabirimizin	objektifinden	yansıyan	
birbirinden	renkli	kareleri	de	sizlerle	paylaşıyoruz.
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Finlandiyalı Binici Anna Minkkinen, okçuluk ustası tarafından eğitilmek üzere İran 
dağlarına gitti. Arkadaşı Fransız fotoğrafçı Brice Portolano ile Facebook hesabı üzerinden 
yayınladığı fotoğraflarda dünya okçuluk şampiyonu Ali Gourchian’ı keşfeden Minkkinen, 
bu sporu yanından öğrenmek ve dünyaya tanıtmak için özel bir maceraya atıldı. 

Geleneksek dövüş sanatları uygulayan bir öğrenci olarak 
Gourchian’a mesaj gönderen Minkkinen, İran’a gidip atlı 
okçuluk hakkında bilgi sahibi olmak istediğini belirtti. 

Gourchian olumlu yanıt verince Portolano’ya, bir Finlandiya 
dergisi için fotoğrafçılık görevi de verildi. Böylece Portolano 
12 gün boyunca Gourchian ve Minkkinen’i merkeze alarak, 
UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 
eski sporun zerafeti ve zorluğunu fotoğraflamış oldu.
Çalışmayla ilgili olarak konuşan Portolano söyledi; “Ali’nin İran 
kültürüne çok fazla duyarlılığı var. Amacı İran kültürünü canlı 
tutmak. Bu yüzden İran’a ait geleneksel kıyafetler giyerek, 
zamanın anlamını hissederek geçmişe yolculuk yapıyor.
Atlı okçuluğu tarihi Orta Asya’da M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanıyor. 
Bu nedenle Ali ve Minkkinen de bu eski sporu sergilerken 
sporun tarihine uygun geleneksel kıyafetler giyiyorlar.
İlk zamanlarda okçuluk savaş ve av için atlar da kullanıldı 
ancak daha sonra bu; Türkiye, Japonya, Güney Kore, Macaristan 
ve Polonya gibi ülkelerde popüler bir spor haline geldi.
“At sırtında okçuluk, dövüş sanatlarından başka bir şey 
değildir” diyen Portolano, şunları söyledi: “Batı dünyasında 

M inkkinen, a student who had been practicing martial arts, 
sent Ghoorchian a message asking if she could come to 
Iran and learn more about horseback archery. Ghoorchian 

said yes, and Portolano tagged along on assignment for a Finnish 
magazine. Portolano stayed for 12 days to photograph Minkkinen 
and Ghoorchian and the intricacies of the ancient sport, which is on 
UNESCO list of Intangible Cultural Heritage.
“Ali is very, very passionate about Persian culture so his goal is to 
keep the Persian culture alive so they like to dress in the old times 
and to feel the timelessness of what they’re doing,” said Portolano. 
Horseback archery has been practiced since the ninth century B.C. 
in central Asia, so Ghoorchian and Minkkinen did traditional garb to 
reflect the antiquity of the practice.
Originally, horseback archery was used for hunting or warfare, but 
it has evolved into a competitive sport in countries such as Turkey, 
Japan, South Korea, Hungary and Poland.
 “It is martial arts, so it is a sport that is meant to be defensive,” 
said Portolano “While horseback archery is steadily gaining 
popularity in the western world, it is not often practiced in the 
Middle East.  In fact, Ghoorchian is one of the few people who 
practices the sport in Iran”, Portolano said. The only trick to getting 
the high-speed action shots featured here, though, was just being 
in the right place in the right time, said Portolano. “It is all about 
how you position yourself during the action,” he said. “You just have 
to know when the person is going to shoot and where the target is 
and where to stay to be safe.”
The pictures Portolano took in Iran were part of his larger 
photography project called “No Signal,” which documents people 
who have decided to choose lives entrenched in nature rather than 
the modern world. 
Anna Minkkinen gives the following answers to the questions 
about her:

Geleneksel atlı sporlara ilişkin bir başka aşamada ekibe katılan Ana ve Ali, Mogu adında geleneksel 
bir Kore oyununa başladılar. Mogu oyununda at üzerindeki binici ot ile dolu topu takip etmektedir.

Anna and Ali chase and shoot arrows while playing Mogu, a traditional Korean game, in which one 
person on horseback goes ahead dragging a ball made of bush clover.

ATLI OKÇULUK 
KÜLTÜRLERİ
YAKINLAŞTIRIYOR
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A young woman from Finland, Anna Minkkinen travels to the mountains of Iran 
to train with a master archer. First discovered horseback archery when she 

saw pictures of Iranian world champion Ali Ghoorchian on Facebook with her 
friend, Brice Portolano, a photographer from France, Anna Minkkinen went on an 

adventure to learn this sport and promote it in the world. 

atlı okçuluk, Ortadoğu’dan daha hızlı gelişiyor. Gourchian, 
İran’da bu egzersizi yapan nadir insanlardan biri. Bu yüksek 
hız reaksiyonunda fotoğraf çekmenin tek yolu, doğru zamanda 
doğru yere uymaktır. Doğru yere yerleşmek ilk harekettir. Bir 
okun ne zaman yaydan çıkacağını, okçunun nerede olduğunu 
ve sizin nerede olduğunuzu, nereden görmeniz gerektiğini 
öğrenmelisiniz.”
İran’da Portolano tarafından çekilen fotoğraflar; günümüzün 
modern dünyasında yaşamak yerine doğaya sığınmış insanları 
ortaya çıkaran daha büyük fotoğraf projesi No Signal’ın da bir 
parçası olarak dikkat çekiyor. Anna Minkkinen, merak edilenleri 
şöyle cevaplıyor;

-Anna biraz kendinden bize bahseder misin, 
bu spora nasıl merak saldın?
23 yaşındayım. Finlandiya doğumluyum. Çocukluğumdan bu 
yana binicilik yapıyorum. Tarihe çok ilgim var ve atlı dövüş 
sanatı şu anda hayatımın en büyük zevki. Bu egzersize yaklaşık 
altı yıl önce başladım ve kılıcı,  mızrağı bir Avrupa şövalyesi gibi 
kullanmayı öğrendim. Atlı okçuluk bir kaç kez denedim ama bu 
sporun uluslararası pozisyonunun ne olduğunu bilmiyordum. İki 
yıl sonra Ali Ghorchian’ı fark ettim ve öğrenmeye başladım.

-İran’a seyahatinizde en çok ilginizi çeken şey ne oldu?
Doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Bu yüzden benim en 
çok atların ilgimi çektiğini söylemeliyim. Asil İran atları eşsiz; 
hızlı, hassas, güçlü ve akıllı. Ruhlarında alev var ama sizinle 
arkadaş oldukları zaman derin bağlar yaratıyorlar ve hizmet 
etmek istiyorlar. Bir sürü seyahat yaptım ve çok fazla at gördüm 
ama orijinal İranlı atlar eşsiz. Benim düşünceme göre, İran 
bir macera ülkesidir ve ülkeme göre bu kadar farklı ülkelere 
seyahat etmekten heyecan duyuyorum.

-Can you give us information about yourself? How did you 
start to do this sport?
I am 23 years old. I was born in Finland. I ride horses since I was a 
child. I am very interested in history and horseback martial arts are 
the thing that I like the most in my life.
I started to exercise around six years ago and I have learned 
to use the sword and spear like a European knight. I have tried 
horseback archery once or twice but did not have any idea about 
its international position. I have learned about Ali Ghoorchian two 
years ago and then I started to learn the sport, as well.

- What did you like the most in your travel to Iran?
I love nature and animals a lot. Therefore, I can say that I liked the 
horses most.
Highbred Iranian horses are unique: very fast, sensitive, strong 
and smart. They have fire in their spirits but they establish deep 
connections and want to serve you when they become friends 
with you. I have travelled a lot and seen lots of horses. But the 
thoroughbred Iranian horses are unique. I think that Iran is a city 
of adventures and I really feel excited when I travel to those exotic 
countries.

Söyleşi: Anna Minkkinen - Brice Portolano 
Kaynak: Asbe Man, Horse Magazine 

Fotoğrafçı: Amin Abravi - Ilnza Azarian 
Çeviri: Saba Naghsh

HORSEBACK ARCHERY BRINGS CULTURES CLOSER
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Uluslararası alanda aldığı başarılı sonuçlarla 
son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Derin 
Demirsoy ile kariyeri, başarıları ve binicilik sporu 
üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

We had a pleasant 
chat with Mr. Derin 
Demirsoy (Derin meaning 
the ‘depths’) known 
for his successes 
in the international 
platform about his 
career, successes and 
equestrianism. 

Binicilik sporuna ne zamandan beri 
ilgi duyuyorsunuz? 
1994 yılında doğdum ve henüz 4 

yaşındayken İstanbul’daki bir Pony Club’da at 
binmeye başladım. O zamandan beri binicilik 
konusunda tutkuluyum. 

-Binicilikte profesyonelleşme süreciniz 
nasıl oldu?  
10 yaşındayken, çocuk kategorisinde 
yarışmaya başladım. 12 yaşına geldiğimde 
Ulusal Çocuk Takımına seçildim ve 
ülkemi uluslararası yarışmalarda temsil 
etmeye başladım. Çocuk Takımı ile Balkan 
şampiyonalarında (2006, 2007 ve 2008) üç 
takım olarak ardı ardına altın madalya ve 
2008 yılında Avrupa Çocuk Şampiyonası’nda 
bronz madalya kazandım. 2009 sezonu için 
çok başarılı bir başlangıçtan sonra Genç 
Milli Takıma seçildim. Aynı yıl, uluslararası 
yarışmalarda elde ettiğim pek çok iyi sonuç 
sayesinde, Avrupa Gençler Şampiyonası’na 

H ow long have you been 
interested in equestrianism? 
I was born in 1994 and started to 

ride horses at a Pony Club in İstanbul when 
I was 4. I love riding since then. 

-How have you become a professional 
equestrian?  
When I was 10, I started to race in the child 
category. I was selected to the National 
Children Team when I was 12 and started 
to represent my country in international 
races. I won a gold medal as a team in 
Balkan championships for three years in 
a row (2006, 2007 and 2008) and a bronze 
medal in European Children Championship 
in 2008. After a very successful start to 
2009 season, I was selected to the National 
Youth Team. Thanks to many good results 
I got from international races in the same 
year, I attended the European Youth 
Championship. 2009 was a special year for 

BAŞARI ÖYKÜSÜ
‘DERİN’DEN GELEN

A STORY OF 
SUCCESS FROM 
‘DEPTHS’
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katıldım. 2009 yılı benim için özel bir yıldı. Benim 
ilk yılım ve genç olmama rağmen, dört uluslararası 
Grand Prix kazandım.
 Aynı yıl Türkiye’nin iki büyük ulusal gazetesi olan 
Milliyet ve Cumhuriyet, beni “Yılın Sporcusu” adayı 
olarak göstererek onurlandırdı. 
2011’de 24 uluslararası yarışmada yer aldım ve 
onlardan 12’sini kazandım. 2011 yılını unutulmaz 
kılan, Portekiz’deki atım Madick ile kazandığım 
Gençler Avrupa Şampiyonası’nda bireysel gümüş 
madalyaydı. 
2012 yılının başlarında, Türkiye’den Bert Romp 
ve Jos Lansink ile birlikte eğitime geçtim. Nisan 
2012’de Henk Nooren ile çalışmaya başladım ve 
2016 yılında önce atlarımı Belçika’da Nooren’in 
ahırlarına taşıdım ve ardından atlarımı bu kez 
Hollanda’nın Maastricht şehrine yakın bir yere 
taşıdım. Şimdi kendi ahırlarımı yönetiyorum ve Jos 
Lansink’le birlikte çalışıyorum.

-Uluslararası yarışlarda önemli dereceleri 
bulunan bir milli takım sporcusu olarak 
ülkemizdeki atçılığı değerlendirir misiniz? 
Ayrıca Avrupa ülkelerindeki atçılık 
faaliyetlerini yakından takip etme şansına 
sahipsiniz. Ülkemiz atçılığı ile arada nasıl 
farklar görüyorsunuz? 
Binicilik sporu ülkemizde Avrupa’ya göre ne 
yazık ki çok geride. Gecen senelerde ülkemizde 
biniciliğe olan ilginin artması sporun büyümesine 
katkıda bulundu. Bence şu an olduğumuz konumda 
sporun büyümesi için en önemli faktörler genç 
binicilerimizin en iyi şekilde eğitilmeleri ve doğru 
atlar ile yurtiçi ve yurtdışında tecrübe kazanmaları. 
Ben de son bir kaç senedir ülkemizde binicilik 
sporunun büyümesi için elimden geleni yapmaya 
çalışıyorum.  

-Belçika’nın sizdeki yeri önemli sanırım. 
Neden Belçika?
Belçika binicilik sporu için çok merkezi bir 
konum. Her hafta yakın mesafede birçok ulusal ve 
uluslararası yarışmalar var. Doğru atlar ile bu tür 
yarışmalarda her hafta tecrübe kazanmak her binici 
için çok büyük bir avantaj. Ayrıca genç at yetiştirmek 
ve formda kalmak için de bu yarışmalar çok faydalı.  

-Bu alandaki sporculara iletmek  istediğiniz 
bir mesajınız var mı?
Binicilik sporundaki gençlere en önemli tavsiyem 
çok çalışmaları, doğru çalışmaları ve sabırlı 
olmalarıdır. Zamanlarını doğru şekilde, hedeflerine 
odaklı bir şekilde değerlendirmeleri de çok 
önemli. Doğru eğitimle, doğru atla ve olabildiğince 
çok tecrübeyle hedeflerine ulaşmaları mümkün 
olacaktır. 

me. Although it was my first year and I was young, 
I won four international Grand Prix races.
 The two biggest national newspapers of 
Turkey - Milliyet and Cumhuriyet - has honored 
me by nominating me as a candidate for the 
“Sportsperson of Year” in the same year. 
I took part in 24 international races and won 12 of 
them in 2011. The most unforgettable thing from 
2011 was the individual silver medal that I won 
in Portugal at European Youth Championship with 
my horse Madick. 
In early 2012, I started to be trained by Mr. Bert 
Romp and Mr. Jos Lansink in Turkey. I started to 
be trained by Mr. Henk Nooren in April 2012 and I 
moved by horses first to the stables of Nooren in 
Belgium and then to Masstricht in the Netherlands 
in 2016. Today I manage my own stables and work 
with Mr. Jos Lansink.

-As a national team sportsperson with 
major degrees in international races, can 
you evaluate equestrianism in Turkey? 
You also have the chance to closely watch 
the equestrianism activities in European 
countries. What do you think the differences 
are between the equestrianism in Turkey and 
abroad? 
Equestrianism in Turkey is unfortunately in 
very poor condition as compared to Europe. 
The increase in the interest in equestrianism in 
previous years has contributed to its development. 
I think the most important factors for the 
development of equestrianism are the training 
of young riders in the best possible way and 
getting experienced with the correct horses within 
the country and abroad. I myself do my best to 
improve equestrianism in Turkey in the last years.  

-It seems Belgium is important for you. 
Why Belgium?
Belgium is centrally located for equestrianism. 
There are many national and international races 
nearby every week. It is a big advantage for every 
equestrian to get experienced with correct horses 
at those races every week. They are also very 
beneficial for breeding young horses and being fit.  

-Do you have any message to give to the 
sportspersons of this field?
My most important recommendation to the youth 
in the equestrianism sport is that they should work 
hard and in the correct way and be patient. It is 
also very important for them to use their time in 
the correct way and as focused to their goals. It will 
be possible to achieve the goals with the correct 
training, the correct horse and lots of experience. 

Milli Binici Derin 
Demirsoy’un 2018 Yılında 
Elde Ettiği Başarılardan 
Bazıları…
• Dubai CSI5* - W’da Dadjak 
ile üçüncülük ile başlayıp ve 
devamını getirdi
Derin Demirsoy Dubai 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
17-21 Ocak 2018 tarihleri 
arasında düzenlenen CSI5*- W 
yarışmaları kapsamında Gulf 
News Kupası’nda Dadjak Ter 
Puttenen ile üçüncü oldu.
• 20-25 Şubat 2018 tarihleri 
arasında Vejer De la Frontera 
İspanya’da düzenlenen 
CSI3* yarışmalarına katılıp 
Sunshine Tour Small Grand 
Prix yarışmasında Dadjak Ter 
Puttenen ile birinci oldu ve 
Türk Bayrağını dalgalandırdı.

Some Achievements of 
National Equestrian Derin 
Demirsoy in 2018...
• Derin Demirsoy started to 
Dubai CSI5* - W with Dadjak in 
the third place. 
Derin Demirsoy won the third 
place with Dadjak Ter Puttenen 
at Gulf News Cup at CSI5*- W 
races organized in Dubai, UAE 
from January 17 to 21, 2018.
• Derin Demirsoy attended 
CS13* races organized in 
Vejer De la Frontera, Spain 
from February 20 to 25, 2018 
and won the Sunshine Tour 
Small Grand Prix race with 
Dadjak Ter Puttenen and had 
the Turkish Flag waved at the 
races.
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Ulu Önder Atatürk’ün adına düzenlenen ve 1927 yılından bu 
yana aralıksız gerçekleşen, Türk Yarışçılığı’nın derbisi Gazi 
Koşusu’nun 92.’si, 1 Temmuz 2018 Pazar günü İstanbul 

Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. 1.650.000 TL birincilik 
ikramiyesi olan ve İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulan 92. 
Gazi Koşusu’nu Fedai Kahraman’ın yetiştirdiği ve sahibi olduğu 
ancak kardeşi Veysel Kahraman adına koşan Hep Beraber isimli 
safkan, jokey Ahmet Çelik’le 2.29.67’lik derece yaparak kazandı. 
Erkek Tay Deneme Koşusu’nu da kazanmayı başaran Hep Beraber, 
22 Eylül tarihinde koşulacak Ankara Koşusu’nu da kazanması 
durumunda, Triple Crown yapmayı başaracak.
2018 yılının şampiyonu safkan; bu galibiyetiyle sahibine, birincilik 
ikramiyesine ek olarak, kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 
2.523.320 TL kazandırdı.
Bu seneki Gazi Koşusu’nda 18’i erkek, 3’ü dişi olmak üzere toplam 
21 tane üç yaşlı safkan tay birincilik için mücadele verdi.  Koşunun 
ikinciliğini, Özlem Ece Karamazı’nın sahibi Olduğu Dıstant Shınıng 
Gökhan Gökçe idaresinde elde ederken, Hatice Yıldız’ın sahibi 
olduğu, Uğur Polat ile 92. Gazi Koşusu’na katılan Mister Görkem 
üçüncü, Fedai Kahraman’ın eşi Sanem Kahraman adına koşan 
Vancouver  da Mustafa Çiçek ile dördüncü oldu. Böylece Kahraman 
ekürisi büyük derbide iki derece birden almış oldu. 
2018 yılı Gazi Koşusu’nu kazanan başarılı jokey Ahmet Çelik, 2015 
yılında RENK ile, 2016 yılında Graystorm ile ve 2017 yılında Pıano 
Sonata ile kazanarak, Ekrem Kurt’a (1971-1972-1973) ait 3 yıl üst 
üste kazanma rekorunu yenilemişti. 2018 yılı Gazi Koşusu’na bu kez 
Hep Beraber isimli safkanla katılan Ahmet Çelik, bu önemli klasiği 
4. kez üst üste kazanarak, adını yarışçılık tarihimize yazdırmayı 
başardı. 

92. Gazi Koşusu’nu Fedai Kahraman’ın 
sahibi olduğu, Mehmet Yalçın’ın antrene 
ettiği, jokeyi Ahmet Çelik idaresindeki “Hep 
Beraber” kazandı.

92. GAZİ KOŞUSU
ŞAMPİYONU
HEP BERABER

Veliefendi Hipodromu tribünlerinde yaklaşık 25 bin yarış sever Gazi Koşusu 
heyecanına ortak oldular. / Around 25 thousand race lovers shared the 
excitement of Gazi Race at the grandstands of Veliefendi Racecourse.

92. Gazi Koşusu heyecanına yarış severlerin yanı sıra atçılık camiasının 
önde gelenleri, iş ve sanat dünyasından önemli isimler, politikacılar ve 
devlet erkanı da katıldı. / Well known figures of the equestrian, business 
and art worlds, politicians and government officials were there to share the 
excitement of the 92nd Gazi Race together with the race lovers.
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Organized in the name of the Great Leader Atatürk 
since 1927, Gazi Race - known as the derby of Turkish 
Horseracing - was run at İstanbul Racecourse for the 92nd 

time on Sunday, July 1, 2018.  The thoroughbred named Hep 
Beraber trained and owned by Mr. Fedai Kahraman but running in 
the name of his brother Mr. Veysel Kahraman won the 92nd Gazi 
Race run against a first place winner prize money of TL 1.650.000 
with his jockey Ahmet Çelik and his finish time of 2.26.67. Winning 
the 2000 Guineas for Colts, as well, Hep Beraber will succeed in 
doing Triple Crown if he wins Ankara Race to be run on September 
22.
The 2018 champion thoroughbred has had his owner earn a total 
of TL 2.523.320 together with the registration fees, in addition to 
the first place winning bonus.
21 thoroughbred foals of three years old including 18 colts and 
3 fillies raced against each other to win the first place.  Distant 
Shining owned by Ms. Özlem Ece Karamazı and run by Mr. Gökhan 
Gökçe won the second place at the race and was followed by 
Mister Görkem owned by Ms. Hatice Yıldız and participated in 
the race with his jockey Mr. Uğur Polat and Vancouver run in the 
name of Mrs. Sanem Kahraman, the wife of Mr. Fedai Kahraman, 
with his jockey Mr. Mustafa Çiçek. This means Kahramans have 
won two places at this large derby. 
Winning the 2018 Gazi Race, the successful jockey Mr. Ahmet 
Çelik broke the record of Mr. Ekrem Kurt of becoming a champion 
for 3 years in a row (1971 - 1972 - 1973) by winning the 2015 
race with Renk, the 2016 race with Graystorm and the 2017 
race with Piano Sonata. Participating in 2018 Gazi Race with the 
thoroughbred Hep Beraber, Mr. Çelik achieved in making history in 
our horseracing history by becoming a champion 4 times in a row 
in the most important classic race of the horseracing world. 

“Hep Beraber” owned by Mr. Fedai 
Kahraman and trained by Mr. Mehmet 
Yalçın wins the first place with his Jockey 
Ahmet Çelik at 92nd Gazi Race.

92nd GAZI RACE CHAMPION: 
HEP BERABER

Üst düzey bir mücadele sonunda adını yarışçılık tarihimize altın harflerle 
yazdırmayı başaran safkanın ilgilisine, antrenörüne ve jokeyine kupayı, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba verdi. / The 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock Mr. Ahmet Eşref Fakıbaba 
presented the trophy to the owner, trainer and jockey of the thoroughbred 
succeeding in having its name written in letters of gold in the horseracing 
history of Turkey at the end of a good struggle.
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TÜİK verilerine göre son 10 yılda at sayısı yüzde 36,5, eşek 
sayısı yüzde 48,3, katır sayısı yüzde 44,8 azaldı. Akıllara 
farklı sorular getiren bu düşüşün sebebi ya da sebepleri 

ne olabilir?
Artan nüfusla doğru orantılı olarak yükselen kırmızı et tüketim 
talebine karşın Türkiye’nin kırmızı et üretimi azalırken TÜİK’in 
sunduğu at, eşek ve katır popülasyonuna yönelik veriler bizlere 
düşünmek istemeyeceğimiz bir sonucu mu işaret ediyor? 
Yoksa esas sebep başka mı?
Bölgesel ve coğrafi koşullara göre ihtiyaçlarda farklılıklar 
olsa da taşıma, ulaşım ve tarım faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere eskiden Anadolu’nun bazı köylerinde neredeyse her 
hane başına bir eşek, katır veya at düştüğünü söyleyebiliriz. 
Ancak köyden kentlere doğru oluşan göç sonucunda 
köylerdeki nüfusun ve hane sayısının azalması sonucunda 
hayvan sayısında bir düşüş yaşanmış olması kaçınılmaz. 
Ayrıca ağırlıklı olarak gençlerin köyleri bırakıp şehirlere 
yerleşmesinden dolayı köylerdeki ortalama nüfus yaşının 
yükselmesi sonucunda bu evcil hayvanların bakımlarındaki 
zorlukların yaşlılar tarafından karşılanamaması gibi 
nedenlerden dolayı ailelerin bu hayvanları sahiplenmekten 
kaçınması bir başka neden olarak gösterilebilir.
Yazımızın başında da kısaca değindiğimiz yüksek kırmızı et 
tüketim talebine karşın düşük üretim miktarıyla ilgili durumun 
da yüksek et fiyatlarına yol açmasıyla ortaya çıkan fırsatçılar 
ve denetimlerdeki zorluklarla birlikte meydana gelen çeşitli 
aksaklıklar sebebiyle zaman zaman tek tırnaklı hayvanların 
etlerinin piyasaya sürüldüğüne medyaya yansıyan haberlerde 
maalesef rastlıyoruz. İstenmeyen bu durumun da at, eşek 
ve katır sayısının azalmasında belli bir miktar rol oynadığı 
yadsınamayacak bir gerçek.

According to the data by the Turkish Statistical Institute 
(TurkStat), the number of horses decreased by 36,5 percent, 
of donkeys by 48,3 percent and of mules by 44,8 percent. 

What is the reason or are the reasons of this decrease bringing 
different questions to the mind?
Since the red meat consumption demand increases in direct 
proportionate to the increasing population while the red meat 
production in Turkey decreases, do the data by TurkStat regarding 
horse, donkey and mule population show us a result that we do not 
ever want to think about? Or is the real reason something else?
Although the needs vary according to regional and geographical 
conditions, we can say that nearly every household in all villages 
of Anatolia had a monkey, a mule or a horse in the past to be used 
in transport, transportation and agricultural activities. However, 
due to the migration from villages to cities, it was inevitable with 
the decrease in the population and number of households in the 
villages that the number of animals have decreased, as well. 
Another reason might be that the old might not want to raise those 
animals as they cannot look after them due to the challenges in 
their maintenance and the average age of the villages has increased 
since the young has left the villages and migrated to the cities.
We unfortunately read news in the media that sometimes the 
meat of odd-toed ungulates is launched in the market for sale by 
opportunists who want to benefit from the situation caused by high 
red meat consumption and low red meat production and high meat 
prices as mentioned in the beginning of the article, and various 
problems caused by the difficulties in supervision.  It is an undeniable 
truth that this undesirable situation plays a role in the decrease of 
the number of horses, donkeys and mules to some extent.
Another sub-reason of the decrease might be that animals such 
as horses and donkeys which freely wander in the world were 
desperate against changes such as ecological factors, environmental 
pollution and unplanned urbanization which affect the natural life. 
Even the bad people who mistreat, torment and kill animals might 
have a part in the decrease of the number of those animals.
Despite all of the above reasons, the main reason of this decrease 
is something else according to our evaluations. We can say that the 

AT, EŞEK VE KATIR SAYISINDA

BÜYÜK DÜŞÜŞ!
MAJOR DECREASE IN 
NUMBER OF HORSES, 
DONKEYS AND MULES!
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Sayıdaki azalmanın yan sebeplerinden birisi de doğada serbest 
olarak bulunan at ve eşek gibi hayvanların ekolojik faktörler, 
çevresel kirlilik ve çarpık kentleşme gibi doğal hayatı etkileyen 
değişimler karşısında çaresiz kalmaları olabilir. Hatta hayvanlara 
kötü davranan, onlara eziyet eden, öldüren çarpık zihniyete sahip 
kişilerin de bu sayının azalmasına etkileri olabilir.
Ancak saydığımız tüm sebeplerin dışında yaptığımız 
değerlendirmelere göre ana sebep bizi başka bir sonuca 
götürüyor. Teknolojik gelişmeler sonucunda ulaşımda ve tarımda 
kullanılan hayvanların payının giderek azalmasını dolayısıyla 
insanlar tarafından besleme amacının ortadan kalkmasını 
gösterebiliriz. Yani tarımla uğraşan kesim ve köylüler bu 
hayvanlardan sağladıkları esas faydayı; tarımda traktör, ulaşımda 
ise otomobil, motosiklet ve benzeri teknolojik araçlardan almaya 
başladıktan sonra binlerce yıllık vefalı dostlarını terk ederek, 
bir anlamda onları kaderleriyle baş başa bırakarak bu sonucun 

ortaya çıkmasını büyük ölçüde sağlamışlardır.
TÜİK’in konuya ilişkin yayınladığı veri tablosunda da göreceğiniz 
üzere hayvan sayılarında son 10 yılda belirgin bir düşüş var 
ama bu düşüş trendi TÜİK’in verilerine göre son senelerdeki 
kadar hızlı olmasa bile 1991 yılından günümüze kadar uzanan 
süreçte hep azalma yönünde devam ediyor. Çünkü ilerleyen 
yıllar içerisinde köyden kente göçte de hep artış eğilimi olmuş 
durumda. Gelişen teknoloji ve şartların değişmesiyle birlikte 
hayvansal güçten makine gücüne geçişi inkar etmek de zaten 
imkansız. Bu da yukarıda ileri sürdüğümüz ana sebep tezimizi 
doğrular nitelikte bir veri.
Sebep her ne olursa olsun ülkemizde at, eşek ve katır gibi 
binlerce yıllık kadim evcil geçmişi bulunan hayvanları nesli 
tükenmekte olan hayvanlar listesinde görmek istemediğimiz 
açık. Bu sebeple konuyla ilgili tüm kesimleri düşünmeye ve 
tedbir almaya çağırıyoruz. 

according to TurkStat data, the trend has been a decreasing one 
since 1991. That is because the trend of migration from villages to 
cities has been always on increase for years. Transfer from animal 
power to machine power with the developing technology and the 
change in conditions is now something that cannot be denied. This 
is something that confirms our main reason thesis mentioned 
above.
Whatever the reason is, it is clear that we do not want to see 
the animals with a long history of thousands of years of living in 
the household such as horses, donkeys and mules in the list of 
animals to become extinct. In the light of the above, we invite all 
related parties to think and take precautions in this respect. 

main reason is the decrease in the share of the animals used 
in transport and agriculture gradually due to technological 
developments and thus, the elimination of the purpose of 
raising those them. In other words, after the people engaged 
in agriculture and villagers started to get the main benefit 
of those animals with tractors in agriculture, automobiles in 
transport and similar technological tools, they left their loyal 
fiends of thousand years and in other words, left them to their 
fates, and therefore, has significantly contributed to this result.
As can be seen in the data table published by the TurkStat, the 
number of the animals has significantly decreased in the last 
decade. Although this decrease is not so fast in the last years 

2007 188.640    296.114    68.199
2008 179.855    273.520    62.248
2009 166.753    234.182    51.548
2010 154.702    211.529    48.076
2011 151.230    199.496    48.249
2012 141.422    188.789    47.205
2013 136.209    181.422    45.762
2014 131.480    170.503 41.397
2015 122.704    155.158    42.523
2016 120.040    151.439    38.229
2017 114.047    141.375    34.360

Number of 
Other Animals 
by Type and 
Races Turkey*

Tür ve 
Irklarına Göre 
Diğer Hayvan 
Sayıları 
Türkiye*

At
Horses

Yıl
Year

Eşek
Asses

Katır
Mules

*Baş/Head



KÜHEYLAN

48  TRUVA  No9 / 2018

On the day of the contest, I go to see the beautiful candidates 
at the saddling area. Their grooms tell me that they are very 
excited and they think they know that they would attend the 

contest.
I talk with each of them separately and tell them: “You have been 
prepared with due care, not the regular preparation you usually 
get. We will only focus on the aesthetics, not the speed. Look 
how beautifully we have dressed you. You have very elegant 
accessories on your necks.” I make jokes to the horse named 
“Trakyalı” meaning having its origins at the Thrace: “You are an 
Arab horse, home you can be from the Thrace.”
Each of them is uniquely beautiful. Zafirkaya, Kavintay, Orion, Kır 
Bilginur, Renginim, Haliç, Trakyalı, Çernobilhan, Briger, Arkın.
I call them to the paddock in order, accompanied with music in the 
background. Normally when they enter the paddock, they tour it 
and they have their saddles on. But this time, they are naked. No 
saddle! They even have a necklace and headdress they have never 
worn before. They are beautifully dressed.
We ask the grooms to walk by the jury and then return back and 
stop in front of the jury desk. Not the usual full paddock tour. It is 
impossible to stop some of them. Race horses have a high energy. 
Some give real troubles to their grooms. They are not used to so 
many audiences. We do not want the audience to applaud. We 
eliminate any factor which will scare the beauties. They pose from 

Güzellik yarışması günü güzellerle eyerleme yerinde 
buluşuyorum. Seyisleri heyecanlı olduğunu, yarışa 
çıkacaklarını sandıklarını söylüyor. 

Hepsiyle teker teker konuşuyorum. “Her zamankinden 
farklı özenerek hazırlandınız, işin estetiğine 
bakıyoruz, hız, sürat yok. Bakın sizi ne güzel süsledik, 
boyunlarınızda şık aksesuarlarınız var” diyorum. İsmi 
‘Trakyalı’ olan atla “sen Arapsın nasıl Trakyalı olasın” 
diye şakalaşıyorum. 
Hepsi de ayrı bir güzellik. Zafirkaya, Kavintay, Orion, Kır 
Bilginur, Renginim, Haliç, Trakyalı, Çernobilhan, Briger, 
Arkın. 
Padoğa müzik eşliğinde sırasıyla çağırıyorum. Normal 
hayatlarında padoğa girdiklerinde tam tur atıyorlar.  
Eyerlenmiş oluyorlar. Şimdiyse çıplaklar ve daha önce 
hiç deneyimlemedikleri bir kolyeleri ve başlıkları var. 
Süslenmişler. 
Her zaman tam tur gezdiren seyislerden, jürinin 
önünden geçer geçmez dönmelerini ve tekrar jüri 
masasının önüne gelerek durmalarını istiyoruz. 
Bazılarını durdurabilene aşk olsun. Yarış atlarının 
enerjisi biraz yüksek. Seyislerini zorlayanlar oluyor.  Bu 
kadar izleyiciye de alışkın değiller. Seyircilerden alkış 
yapmalarını istemiyoruz. Güzelleri ürkütecek konuları 
elimine ediyoruz. Jüri masasının önünde profilden ve 
önden poz veriyorlar. Alkışı ellerimizi havada sallayarak, 
işitme engellilerin dilindeki gibi yapıyoruz. Tay Eğitim 
merkezinin atları Orion ve Renginim’i kadın eğitmenler 

AT GÜZELLİK YARIŞMASI, 
11 MAYIS 2018

HORSE BEAUTY CONTEST, 
MAY 11, 2018

İlginay Göbüt
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front and side before the jury desk. We wave our hands in the air 
instead of applauding, as if we use the sign language. Female 
trainers bring Orion and Renginim, the horses from the Foal 
Training Center. They do not have any problem bringing them. 
They just wall side by side. This catches our attention and make 
us think that ‘training is must’ for horses, just like human.
Jury has a tough job. It is not easy to select the top three among 
ten finalists. Our jury is comprised of individuals who have 
spent long years with the horses: Ms. Asuman Dizdar - a horse 
breeder, just like her family, Ms. Emel Kaymaz Kamber - a 
dressage trainer from İstanbul Riding Center, Mr. Selman Taşbek 
- a well known person for his important contributions to the 
Turkish equestrianism, Ms. Duygu Fatura - a veterinarian, trainer, 
amateur jockey, horse breeder, who have spent her entire life 
with horses, and Mr. Süleyman Akdı a.k.a. the ‘emperor’, who 
have raced for forty four years… After the individual evaluations 
of each jury member, same names are written as the first and 
the second on each paper before the jury. The winner is Haliç 
and the second is Trakyalı while Kavintay and Kır Bilginur share 
the third place with equal scores. We give gifts to all participant 
horses, gloves to their trainers and blankets to the top three. 
The trainer of the winner Haliç will also have a holiday in Side 
Ramada Hotel…
This contest is not just a beauty contest. Its another purpose is: 
To make the horses an agenda item once again with this event 
in today’s world where the horse is no longer a part of our life 
and the children grow up without seeing any horse. Let’s go to 
100 hundred years ago. Was it possible to think living without 
the horses back then? It was not possible to go from one place 
to another, carry out agricultural or transport activities, and 
even not to start a war. I give training to the employees of the 
corporate companies regarding teaming up with the horses and 
intuitional leadership for the last six years. Seventy five percent 
of the participants have a story to tell about the horses that their 
grandfathers used to have a horse. But most of them have never 
touched a horse. They will forget these grandfather stories in 
time. Out duty today is to ensure that children are not deprived of 
the love of horse, that the children meet the horses. 70 percent of 
the children have answered the questing ‘what color a cow is?’ 
as ‘purple’ in a survey conducted at city schools in Germany. It is 
the result of the Milka chocolate advertisements they watch on 
TV for years… It is our duty to raise our children in close relation 
with the nature and animals.
We like complaining about poor economic conditions. However, 
we are usually not aware of the resources nearby. There is a 
horse farm in every city of Turkey. There is a racecourse in nine 
cities and the Jockey Club of Turkey organizes free horse riding 
courses to bring the horses together with the children. They 
have special trainings organized for children with special needs 
together with the experts. Instead of complaining about economic 
conditions, it is enough to check the resources around ourselves.
Wish you days full of horse love and energy.

getiriyor. Hiç zorlanmadan, sadece yanlarında yürüyerek. Bu 
rahatlık dikkatimizden kaçmıyor ve atlar için de ‘eğitim şart’ 
dedirtiyor. 
Jürinin işi zor. Finale kalan on güzel arasından ilk üçü 
belirlemek kolay değil. Jürimiz yıllarını atlarla geçirmiş olan 
kişiler. At yetiştiricisi, aileden atçı Asuman Dizdar, İstanbul 
Atlı Spor Kulübü’nden dresajcı Emel Kaymaz Kamber, Türkiye 
atçılığına büyük katkılarıyla tanınan Selman Taşbek, veteriner, 
antrenör, amatör jokey, at yetiştiricisi, hayatı atlarla geçen 
Duygu Fatura ve kırk dört yıl at koşturmuş ‘imparator’ lakaplı 
jokey Süleyman Akdı... Jürinin birbirlerinden bağımsız yaptığı 
değerlendirmeler sonunda her kağıtta birinci ve ikinci olan 
atların isimleri aynı. Birinci Haliç, ikinci Trakyalı, üçüncü 
ise eşit olarak Kavintay ve Kır Bilginur olduğu için iki atımız 
üçüncülüğü paylaşıyor. Yarışmaya katılan her atımıza hediyeler, 
antrenörüne eldiven, ilk üç atımıza ayrıca blanket veriyoruz. 
Birinci seçilen Haliç’in antrenörü ayrıca Side Ramada Oteli’nde 
tatil yapacak... 
Güzellik yarışmasında bir amacımız da şudur: Artık atların 
hayatımızda yer almadığı, çocukların at görmeden büyüdükleri 
günümüzde, bu farklı etkinlik vasıtasıyla atları bir kez daha 
gündeme getirmek. 100 yıl öncesine gidelim. Atsız bir hayat 
düşünülebilir miydi? Atlar olmadan ulaşım, tarım, taşımacılık 
ve hatta savaş yapmak mümkün değildi. Altı senedir kurumsal 
firmaların çalışanlarına atlarla ekip olma, sezgisel liderlik 
eğitimleri veriyorum. Katılımcıların yüzde yetmişinin dedesinin 
atı, hikayesi var ancak kendileri çoğu kez hiç ata dokunmamış 
kişiler. Zamanla bu dede hikayeleri de kalmayacak. Bugün bize 
düşen çocukları at sevgisinden mahrum etmemek. Çocukları 
atlarla tanıştırmak. Almanya’da şehir okullarında yapılan bir 
araştırmada ‘inek ne renktir’ sorusuna çocukların yüzde 70’i 
‘mor’ yanıtını vermiş. Yıllardır TV’de izledikleri Milka çikolata 
reklamlarının etkisi... Çocuklarımızı doğa ve hayvanlara yakın 
yetiştirmek biz yetişkinlerin görevi. 
Bizler imkansızlıktan yakınmayı severiz ancak çevremizdeki 
kaynaklardan haberimiz yoktur.  Baktığınız zaman Türkiye’nin 
her ilinde bir at çiftliği var. Dokuz şehirde hipodrom var ve TJK 
çocukları atlarla buluşturmak için ücretsiz bindirme dersleri 
veriyor. Özel çocuklar için uzman eşliğinde programları var. 
İmkanlarım yok demek yerine çevremizdeki kaynaklara 
bakmamız yeterli. 
At sevgisi ve enerjisiyle dolu günlerimiz olsun.
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Dear +DOKUZ readers,

I n this issue, I will include the second session of our riding 

lessons. I will also review your photos you published with  

#+DOKUZ hashtag and share photos of our friends who are in 

the right position on our social media accounts and on our web 

site.

In our first lesson, I gave you the information about the right 

equipment and clothing when talking about how good is for your 

health & body.

Next is our second lesson;

Saba Naghsh +DOK   Z
Sevgili +DOKUZ okuyucuları,

Bu sayımızda sizlere Binicilik derslerimizin ikinci 

aşamasına yer vereceğim. Ayrıca #+DOKUZ hashtagi ile 

yayınlamış olduğunuz fotoğraflarınızı inceleyerek doğru 

pozisyonda olan arkadaşlarımızın fotoğraflarını sosyal medya 

hesaplarımızda ve internet sitemizde paylaşacağım.

İlk dersimizde size at binmenin sağlığınızda ve vücudunuza 

ne kadar faydalı olduğundan bahsederken, doğru ekipman ve 

kıyafetler konusunda bilgi vermiştim. 

Sırada ikinci dersimiz;

Sevgili  at üzerindeki fotoğrafını #truvamagazine 
etiketiyle instagram sayfamıza gönder,  biniş pozisyonun doğruysa 
dergimizde paylaşalım.

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

1-Ata sakin ve kendinizden emin bir 
şekilde yaklaşınız.
Approach the horse calmly and 
confidently.

3-Dizginleri iki elinizle kavrayın, sol 
ayağınızı üzengiye takın, ilerleyin 
ve atın üzerinden diğer tarafa doğru 
diğer ayağınızı sallandırarak diğer 
üzengiye takın.
Grasp both reins in left hand, take 
your feet out of the stirrups, learn 
forward and swing your right leg 
over the back of the horse.

6-Her iki dizinizde bükülü olacak 
şekilde inin.
Land with both knees bent.

2-Attan inerken her zaman sol 
taraftan ininiz. (Yeni başlayanlar 
merdiven kullanabilir.
Always mount from the left hand 
side. (for beginners better use a 
mounting block)

Atın arkasından yürümemelisiniz, bunun yerinde atın yanından geçerek yürüyün ki 
sizi görmüş olsun.

 Do not walk behind the horse, instead walk up to it from the side so that it can 
see you.

Atınızın sakin olduğundan emin olunuz.
Make sure the horse is standing quietly.
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