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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, binicilik sporunun gelişmesi, yaygınlaştırılması
amacıyla at sağlığı konularında veteriner hizmetleri için gerekli kural ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu talimat, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan ulusal,
uluslararası, resmi ve özel yarışmalara katılacak atlar ile birlikte Türkiye Binicilik
Federasyonu’nca tescili yapılmış kulüpler ve kayıtlı binicilik tesislerinde mevcut tüm atların
sağlığı ve iyiliğinin denetlenmesi ve korunması faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun’un Ek-9 Maddesine ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik ile 29136 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 01.10.2014 tarihli
Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Uluslararası Federasyon (FEI): Uluslararası Binicilik Federasyonu’nu
b) Federasyon (TBF): Türkiye Binicilik Federasyonu’nu,
c) Veteriner Hekim: Profesyonel olarak hayvan sağlığı konusunda hizmet veren,
gerekli eğitimleri almış ve TBF’ye kayıtlı (Kulüp, Kurum, Şahsa Özel, Takım, Doping Test
vb. Veteriner Hekimlerini,
ç) Tedavi Uygulayan Diğer Profesyoneller: Veteriner hekimlik dışında alternatif tedavi
uygulamaya yetkili at fizyoterapisti, at akupunktur uzmanı, at masaj terapisti gibi kişileri,
d) İl Temsilcisi: İldeki TBF Binicilik Temsilcisini,
e) Kulüp: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış ve Spor Genel
Müdürlüğü'nce tescili yapılmış olan binicilik spor kuruluşları ile diğer resmi kurum ve
kuruluşların binicilik takımlarını,
f) Binicilik Tesisi: Binicilik sporunun icra edilmesi için uygun şartlara sahip tesis ve
kuruluşları,
g) Yarışma: Bir organizasyon komitesinin yönetimi ve sorumluluğu altında yürütülen,
tek bir derecelendirme ve ödüllendirme ile sonuçlanan binicilik yeteneği yoklamasını,
ğ) Organizasyon Komitesi (OK): Yarışma organizasyonunu planlayarak icra eden
kulüp veya yöneticileri,
h) Ekip Şefi (EŞ): Yarışmaya katılan binicilik takımının yetkili yöneticisini,

ı) Binici: Bir kulüp bünyesinde veya ferdi olarak, sportmenlik anlayışı içerisinde Milli
ve uluslararası kural ve teknikleri tatbik eden ve geliştiren, Atı güven içinde olabildiğince az
kuvvet sarf ederek tam yerinde, sakin, zamanında kullanma becerisine haiz, lisanslı sporcuyu
i) Sorumlu Kişi (SK): Yarışmaya katılan Atın binicisini,
j) Destek Personeli (DP): Yarışmacı At ile binicisine yardımcı olan; antrenör, seyis, At
sahibi, vb kişileri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Fei genel ilkeleri
MADDE 5- (1) FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu), binicilik sporu ile
ilgilenenlerden FEI’nin yönetmeliğine bağlı kalmalarını, At sağlığının her zaman birinci unsur
olarak ele alınmasını ve bunun asla ticari ya da rekabete dayanan etkilerle ikinci plana
atılmamasını öngörür.
(2) Yarışma Atlarının her evredeki hazırlık ve eğitimi aşamalarında sağlık unsuru her
türlü talebin üstünde tutulmalıdır. Bu; iyi At bakımı, eğitim metotları, nalbantlık, malzeme ve
taşımayı içerir.
(3) Atlar ve biniciler, yarışmaya katılmak için sağlıklı, bilinçli ve formda olmalıdırlar.
Bu şartlar, ilaç kullanımı, sağlığı ya da güvenliği tehdit eden cerrahi uygulamalar, kısrakların
gebeliği ve yardımların yanlış kullanılmasını da kapsar.
(4) Yarışma koşulları atın sağlığına zarar vermemelidir. Yarışma alanına verilen önem,
zemin, hava şartları, ahır şartları, çevre güvenliği, Atın sağlığı ve yarışma sonrası seyahati de
bu koşullara dâhildir.
(5) Ata Yarışma sonrası ve yarışma kariyeri sona erdiğinde gösterilen davranışın
doğru ve uygar olması gerekmektedir. Bunlar, uygun veteriner bakımı, Yarışma anındaki
yaralanmalar, ötenazi ve Atın emekliliğidir.
(6) FEI, bu sporla ilgilenen herkesin kendi uzmanlık alanlarında en yüksek seviyede
bir eğitime erişmelerini kesinlikle tavsiye eder.
Genel Esaslar
MADDE 5- (1)Atların Genel Refahı:
a) İyi At Bakımı: Ahır bakımı, beslenme ve eğitim iyi At Yönetimi kuralları ile
uyumlu olmalıdır. Temiz ve kaliteli ot, yem ve su her zaman mevcut bulunmalıdır.
b) Eğitim yöntemleri: Atlar sadece fiziksel kapasitelerine göre ve kendi spor disiplini
alanı için bedensel olgunluk seviyeleri ile uyumlu bir eğitim görmelidir. Kötü muameleye
dayanan veya korku yaratan eğitim yöntemleri uygulanmamalıdır.
c) Nal çakımı ve biniş malzemeleri: Ayak bakımı ve nallama yüksek bir standartta
olmalıdır. Biniş takımları ağrı veya sakatlanma riskini ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmalı
ve Ata uydurulmalıdır.
ç) Nakliye: Nakliye esnasında Atlar; yaralanmalar, sakatlanmalar ve diğer sağlık
risklerine karşı tamamen korunmalıdır. Araçlar güvenli olmalı, iyi havalandırılmalı, yüksek
bir standart uyarınca bakımları yapılmalı, düzenli olarak dezenfekte edilmeli ve yetkin

kişilerce kullanılmalıdır. Atların idaresi için her zaman yeterlilik sahibi bakıcılar hazır
bulunmalıdır. Tüm seyahatler dikkatle planlanmalı ve Atlara güncel FEI kuralları uyarınca
yemin ve suyun verildiği düzenli molalar yapılmalıdır.
(2) Yarışma için yeterlilik:
a) Form ve yeterlilik: Yarışmalara katılım sadece formda olan Atlar ve yeterlilikleri
kanıtlanmış Yarışmacılarla sınırlandırılmalıdır. Atlara eğitim ve Yarışma arasında yeterli
dinlenme süresi tanınmalı ve seyahat esnasında ayrıca dinlenme imkânı verilmelidir.
b) Sağlık durumu: Yarışması uygun görülmeyen hiçbir At Yarışmaya katılmamalı
veya Yarışmaya devam etmesine izin verilmemelidir. Şüpheli hallerde veterinere
başvurulmalıdır.
c) Doping ve ilaçlar: Herhangi bir ilacın doping veya kötü amaçlı kullanımı önemli bir
sağlık sorunudur ve buna izin verilmez. Atların tüm veteriner tedavilerinden sonra tekrar
Yarışmaya katılmalarından önce tamamen iyileşmeleri için yeterli zaman tanınmalıdır.
ç) Cerrahi girişim: Atın iyiliğini veya diğer Atların ve/veya Sporcuların güvenliğini
tehlikeye Atan hiçbir cerrahi girişime izin verilmemelidir.
d) Gebe/yakın zamanda tay doğurmuş kısraklar: Kısraklara gebeliklerinin dördüncü
ayından sonra ve yanlarında tayları varken Yarışma izni verilmez.
e) Yardımların kötüye kullanımı: Yarışmalar ve antrenmanlar esnasında bir Ata doğal
biniş yardımları veya yapay yardımlar (örneğin kamçı, mahmuz vs.) kullanılarak kötü
davranılmasına izin verilmez.
(3) Yarışma organizasyonları Atların refahının önüne geçmemelidir.
a) Yarışma sahaları: Atlar sadece uygun ve güvenli zeminler üzerinde çalıştırılmalı ve
Yarışmalıdır. Tüm engeller ve Yarışma koşulları Atın güvenliği göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır.
b) Zeminler: Atların üzerinde yürüdüğü, çalıştığı veya yarıştığı tüm zeminler
yaralanmalara / sakatlanmalara yol açabilecek faktörler en aza indirilecek şekilde tasarlanmalı
ve bakımdan geçirilmelidir.
c) Kötü hava şartları: Eğer Atların iyiliği veya güvenliği riske giriyorsa, kötü hava
şartlarında Yarışmalar yapılmamalıdır. Sıcak veya nemli koşullarda Atların Yarışma sonrası
hızla ve güvenli bir şekilde soğutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
ç) Yarışma ahırları: Ahırlar güvenli, hijyenik, konforlu olmalı, iyi havalandırılmalı ve
içerisindeki Atın tipi ve yapısına uygun ebatta olmalıdır. Yıkama yerleri ve su her zaman
mevcut olmalıdır.

(4) Atlara insani muamele:
a) Veteriner tedavisi: Bir Yarışmada her zaman için uzman veterinerler mevcut
bulunmalıdır. Eğer bir At Yarışma esnasında yaralanır / sakatlanır veya bitkin düşerse, Sporcu
Yarışmayı bırakmalı ve veteriner de Atı kontrol etmelidir.
b) Veteriner tıbbi merkezleri: Eğer gerekirse, At ambulansla Yarışma yerinden
alınmalı ve daha detaylı bir muayene ve tedavi için en yakın uygun tedavi merkezine
taşınmalıdır. Yaralanmış / sakatlanmış Atlara nakliyeden önce gereken tüm destekleyici
müdahaleler yapılmalıdır.
c) Yarışma esnasında yaralanma / sakatlanma: Yarışma esnasında gerçekleşen
yaralanma / sakatlanma olayları izlenmelidir. Yaralanma / sakatlanma olaylarının en aza
indirilmesinin yollarının bulunması amacıyla zemin koşulları, Yarışmaların sıklığı ve tüm
diğer risk faktörleri dikkatle incelenmelidir.
ç) Ötenazi: Eğer yaralanma / sakatlanma yeterince ciddi ise, Ata bir veteriner
tarafından mümkün olan en kısa sürede insani şekilde ve yalnızca Atın çektiği acının en aza
indirilmesi amacıyla ötenazi uygulanması gerekebilir.
d) Emeklilik:
muamele edilmelidir.

Atlara Yarışmalardan emekli olduklarında iyi ve insani şekilde

(5) Veteriner Hekimler:
a) TBF VETERİNER KURULU: TBF tarafından Atanan; FEI kuralları ve binicilik
Yarışmaları ile At sağlığı konusunda bilgili yeterli sayıda Veteriner Hekimden oluşur. Bu
fahri kurul kendi içinden seçtiği başkan yönetiminde:
1. TBF Yarışmalarında, Milli Takımlarda görev alacak Veteriner Hekimlerin
seçilmesi,
2. Ulusal ve Uluslar arası Veteriner Kursları ve Seminerleri düzenlenmesi,
3. Ulusal Yönetmelik ve Talimatların FEI Kurallarına uygun olarak güncellenmesi,
4.Binicilik Sporu ile ilgili mevcut tüm kulüpler ve tesislerde Atların sağlık, biyogüvenlik gibi konularda TBF adına denetim, kontrol ve bilgilendirme toplantılarının yapılması
gibi hususlarda alınan kararları sunarak TBF’na öneri ve tavsiyelerde bulunur.
b) TBF VETERİNER HEKİMİ: Türkiye’de Veteriner Hekimlik mesleğini icra etme
yetkisine sahip, TBF Ulusal Veteriner Kursu’nu başarıyla tamamlamış ve güncel olarak
kayıtlı Veteriner Hekimlerdir. FEI online Veteriner sınavında başarılı olmaları ve yeterli
seviyede İngilizce bilgisi gereklidir. Kulüplerde, tesislerde ve Yarışma alanlarında çalışacak
veteriner hekimler TBF’da kayıtlı; TBF Ulusal Kursunu ve güncelleme seminerini
tamamlamış olmalıdır,
c) FEI Ulusal Baş Veterineri (UBV): TBF tarafından FEI onayı ile Atanan ve FEI/TBF
adına Ulusal Resmi Veteriner Otoritesi ile koordine ederek ülkedeki hayvan hastalıkları, At

sağlığı, yurt içi ve yurt dışı At nakliyesi vb. gibi konularda mesleki tecrübesi ile danışmanlık
yapan TBF Veteriner Hekimidir.
ç) Aday Yarışma Veterineri (AYV): TBF Ulusal Veteriner Kursu’nu tamamlayan ve
her disiplinde en az 2 (iki) Yarışmada (Atlı Dayanıklılık’ta 3; üç) yardımcı olarak görev
alacak Veteriner Hekimdir. Bu Yarışmalarda görevli Resmi TBF Veterinerinin (RYV)
raporları TBF Veteriner Kurulu’nda incelendikten sonra başarılı olan Aday Veteriner Hekim,
başarılı olduğu disiplinlerdeki Yarışmalarda görevlendirilebilir.
d) Resmi Yarışma Veterineri (RYV): Yeterli Yarışma tecrübesi olan ve Yarışmalarda
görev alan yetkili Veteriner Hekimdir. RYV aynı Yarışmada VHM/RTV/İTV olarak
çalışamaz.
e) Atlı Dayanıklılık Resmi Yarışma Veterineri (ADRYV): Yeterli sayıda Atlı
Dayanıklılık Yarışması tecrübesi olan ve AD Yarışma Veteriner Komisyonu (VK)’da görev
alan yetkili Veteriner Hekimdir. ADRYV aynı Yarışmada VHM/ADRTV/İTV olarak
çalışamaz.
f) Veteriner Hizmetleri Müdürü (VHM): Yarışmalarda OK’e Yarışma hazırlık
safhasından sonlanıncaya kadar veteriner konularında gerekli çalışmaları yapar, RYV/ VK’e
yardımcı olur. VHM, uygun organizasyonlarda aynı Yarışmada RTV olarak ta görev
yapabilir. Ancak aynı Yarışmada RYV/ VK üyesi olarak görev yapamaz.
g) Resmi Tedavi Veterineri (RTV): Yarışmada görevli Yetkili Tedavi Veteriner
Hekimi’dir. RTV, aynı Yarışmada RYV/VK üyesi olarak görev yapamaz.
ğ) Atlı Dayanıklılık Resmi Tedavi Veterineri (ADRTV): Atlı Dayanıklılık
Yarışmasında tecrübeli yetkili tedavi Veteriner Hekimi’dir. Ancak aynı Yarışmada ADRYV
olarak görev yapamaz.
h) İzinli Tedavi Veterineri (İTV): TBF Ulusal Kursunu ve güncelleme seminerini
tamamlamış, At sağlığı, FEI ve Ulusal kurallar konusunda güncel bilgilere sahip olmalıdır.
İTV; Kurum, Kulüp, Tesis, Takım, Sporcu Özel Veteriner Hekimi olarak görev yapabilir.
ı) Bekleme Boksu Veterineri (BBV): Yeterli Yarışma tecrübesi olan ve Yarışmalarda
görev alan yetkili Veteriner Hekim’dir. VK üyelerinden birisi bu görevi üstlenebilir. VK
olmayan Yarışmalarda deneyimli bir İTV görevlendirilebilir.
i) Doping Test Veterineri (DTV): TBF Veteriner Kursunu ve güncelleme seminerini
tamamlamış, ancak At sağlığı konusunda TBF’na kayıtlı Atlarla ilgili mesleğini icra etmeyen
ve Ulusal Yarışmalarda Doping örnekleri alımı için görevlendirilen Veteriner Hekim’dir.
j) Pony Ölçüm Veterineri (PÖV): Pony Yarışmalarında TBF
görevlendirilen Cıdağı yüksekliği ölçümü yapan yetkili Veteriner Hekim’dir.

tarafından

(6) Diğer Veteriner Hekimler ve Tedavi Uygulayan Profesyoneller:
a) Saha Veterineri (SV): Atlı Araba, Üç Günlük Yarışma, Atlı Dayanıklılık gibi
Yarışmaların arazi bölümünde acil yardım için OK tarafından görevlendirilen Veteriner
Hekim’dir. VHM ve varsa VKG kontrolü altında ve sadece arazide çalışabilir. Girişleri
kısıtlanmış alanlara ve Ahırlar bölgesine girme ve tedavi uygulama yetkisi yoktur
b) Veteriner Kontrolü Görevlisi (VKG): Üç Günlük Yarışmadaki Arazi Testi, Atlı
Araba Yarışlarındaki Maraton, Atlı Dayanıklılık Yarışmaları gibi geniş bir alanın veteriner
hizmetleri açısından denetime tabi olmasını gerektiren Yarışmalarda, mevcut SV’lerden VHM
tarafından işbu VT uyarınca Veteriner Kontrolü Görevlisi/Görevlileri Atanır.
1. VKG Yarışma esnasında karşılaşılan acil durumlara gereken şekilde müdahale
edilmesini sağlamak amacıyla VHM/RYV ile irtibat kurmalıdır.
2. VKG parkurdaki SV ile iletişim içerisinde olmalı ve yaralı/sakat veya yorgun
Atlarla ilgili bilgileri derhal Hakem Heyetine ve/veya RYV’e iletmelidir.
c) Tedavi Uygulayan Diğer Profesyoneller: Tedavi Uygulayan Diğer Profesyonellere;
Veteriner Fizyoterapistleri, Veteriner Akupunkturcuları, Veteriner Kiropraktörleri ve
Veteriner Masaj Terapistleri dâhildir. Ancak bunlarla sınırlı değildir.
1. Tedavi Uygulayan Diğer Profesyonellerin Türkiye’de geçerli bir yasal yeterliliği
(sertifika, diploma vb.) ve uygun bir sigortası bulunmalıdır.
2. Tedavi Uygulayan Diğer Profesyoneller görevlerini ek Sorumlu Kişi (SK) ve/veya
Destek Personeli olarak anlamalıdırlar.
(7) Kulüpler ve binicilik kuruluşlarının sorumlulukları:
a) Tesislerinde mevcut tüm Atların (Yarışma, Binek, Gösteri, Hobi, Pony vb )
kayıtlarının (Mikroçip, Pasaport, vb. gibi) tutulması ve TBF’na güncel olarak bildirilmesi,
b) Anlaşmalı Kulüp/Tesis Veteriner Hekimi bulundurulması,
c) Kulüp /Tesis Veteriner Hekimi ile koordineli olarak tesislerine gelen ve giden tüm
Atların sağlık açısından kontrol altına alınması,
ç) Tesislerin At ve Sporcu sağlığı yönünden gerekli şartların sağlanması ve uygun
halde (Atıklar, Sinek ve Haşere İlaçlamaları, Dezenfeksiyon, Aşılamalar, Hijyen, vb)
bulundurulması,
d) Hayvan Sağlığı ile ilgili yerel resmi makamlarla koordine edilmesi,
(8) Yarışma organizasyon komitesinin sorumlulukları:
a) Yarışma alanına Atların kabulünden organizasyonun tamamlanarak Atların alanı
terk etmelerine kadar Sporcu ve At sağlığı ile ilgili her türlü tedbirlerin alınması,

b) Yeterli sayıda Görevli Veteriner Hekim Atanarak muayene ve kontrollerin
yapılması için gerekli imkanların sağlanması,
c) Yarışma alanının, ahırların yerleşim, güvenlik, ve çalışma programlarının
düzenlenmesi,
ç) OK sorumlulukları Talimatın 6. Maddesi’nde detaylı olarak açıklanmaktadır
(9) Sorumlu kişi ve destek personelinin sorumlulukları:
a) Sorumlu Kişi (SK) bir Yarışma esnasında Ata binen, Atla Atlı Jimnastik yapan
veya At Arabasını süren Sporcudur. Ancak Atın Sahibi, seyisi, Veterineri ve Atla ilgilenen
diğer Destek Personeli de Yarışmada hazır bulunmaları veya Atla ilgili karar almaları halinde
diğer Sorumlu Kişiler olarak kabul edilebilirler. Atlı Jimnastikte, çılbır yapan kişi de Sorumlu
Kişi olabilir.
b) SK kendi At(lar)ı konusunda her an için sorumlu ve yükümlüdür; ve kendisi ve
Atları Yarışma esnasında herhangi bir anda geçerli TBF yönetmelik ve talimatları uyarınca
TBF Resmi Yarışma Görevlileri tarafından kontrol edilebilir.
c) SK’ler kendilerinin, DP ve Atlarının, aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, bu VT’nın tüm şartlarına uymasını sağlamalıdır:
(10) Atın İyiliği için Davranış Kuralları:
a) İşbu VT uyarınca At kimlik belirleme bilgileri, At Pasaportları, mikroçip detayları,
kulüp ve At sahibi bilgileri olmak üzere, Atları ile ilgili tüm değişiklikler veya güncellemeler
konusunda gereken şekilde TBF’nun bilgilendirilmesinin sağlanması;
b) İşbu VT uyarınca, biyo-güvenlik gereklilikleri,
c) İşbu VT uyarınca At Gribi (Influenza) aşısı statüsü, gerektiğinde hastalık kan
testleri,
ç) İşbu VT uyarınca, FEI/TBF İlaç Tedavisi Kayıt Defteri (Log book),
d) Atın bir Yarışma esnasında gördüğü tedaviler, aldığı ilaçlar veya diğer destekleyici
terapiler için RYV/VK yazılı izni,
e) FEI Atlar İçin Dopingle Mücadele ve Kontrollü İlaç Yönetmeliği ve Programı
(ADMKİY, ADMKİP) uygulanması ile ilgili tüm hükümler,
1. SK’ler seyislerinin ve At(lar)a erişim hakkı bulunan diğer yetkili kişilerin, en
azından, ADMKİY’de belirtilmiş olan güvenlik ve komiserlik uygulamalarını bilmesini
sağlamalıdır.
2. SK’ler tüm Destek Personelinin Yarışmada hazır bulunmak suretiyle işbu VT,
ADMKİY/ADMKİP ve tüm diğer geçerli kurallara tabi olduğunu kabul etmelidir.

f) SK, Tedavi Uygulayan Diğer Profesyonellerin:
1. Yarışma yerine geldiklerinde ve ahırlar alanına girmeden önce isimlerini ve bakım
yapacakları ve/veya tedavi uygulayacakları Atların bu listesini (bu liste Yarışma
Komiserlerine verilecektir) sunmak suretiyle VK/RYV’ne kayıt yaptırmasını,
2. Terapileri sadece VK/RYV tarafından izin verilen (ve Atın ahırı da olabilen) yerde
uygulamasını,
3. Bu VT’nda listelenmemiş herhangi iyileştirici amaçlı aletlerin kullanılmasını
gerektiren terapiler için (her bir At için) özel onay almasını,
4. Komiserler ve diğer TBF Görevlileri tarafından rastgele kontroller yapılabileceğini
kabul etmesini,
5. Özellikle bu VT ve FEI ADMKİY başta olmak üzere, tüm geçerli FEI/TBF kuralları
ve yönetmeliklerinin kendileri için bağlayıcı olduğunu kabul etmesini,
6. İçi boş değil, dolu olan akupunktur iğneleri kullanmasını sağlamalıdır.
g) SK’nin hastalık veya başka bir sebepten dolayı Atlarının bakımını yapamaması
halinde, derhal OK ve VK/RYV’ni bilgilendirmesi gereklidir.

Yarışmalarda gerekli hususlar
MADDE 6- (1) Yarışmalarda Veteriner Hekim Atanması:
a) TBF Ulusal Yarışmalarında görevli Veteriner Hekimler TBF Veteriner Kurulunca
atanarak TBF Merkez Hakem Kurulu ve Organizasyon Komitesine bildirilir,
b) İl Temsilciliği ve Kulüp Yarışmalarında İl Temsilcisi ve / veya Organizasyon
Komitesi tarafından TBF Veteriner Kurulu onayı ile atanarak TBF Merkez hakem Kuruluna
bildirilir.
c) Şampiyona, Kupa ve Final Yarışmalarında birisi Baş veteriner olmak üzere en az 2
(iki) RYV Hekimlerinden teşekkül edilen Veteriner Komisyonu ve en az 1 (bir) RTV atanır.
(2) Tesisler:
a) OK, VHM’ne danışmak suretiyle, ahırların, veterinerlik imkânlarının ve ADMKİY/
ADMKİP ile ilgili düzenlemelerin aşağıda tanımlanmış olan şekilde temininden sorumludur.
b) OK temin edilen hiçbir şeyde Yasaklı Madde bulunmamasını ve bunların bulaşıcı
hastalıkların yayılmasına veya bulaşmaya açık olmamasını sağlamak üzere elinden gelen tüm
çabaları göstermelidir.

(3) Ahır Bölgesi için Şartlar:

a) Atlar için Yarışma yeri dâhilinde Belirli bir Ahır Bölgesi tahsis edilmeli, bu
Bölgenin sınırları gereken şekilde VHM ve RYV/VK tarafından işaretlenmeli ve
belirlenmelidir. Tüm yarışmalar için işbu VT uyarınca biyolojik güvenlik şartlarını yerine
getirmeli ve imkânlar arasında aşağıdakiler bulunmalıdır:
1. Yeterli ışıklandırma, elektrik prizi ve havalandırma tüm ahırlarda ve ahır
bölgesinde/bokslarda ve avlularda mevcut bulunmalıdır.
2. Ahırlar/bokslar en azından 3m x 3m boyutunda olmalıdır. Ahırların en azından
%20’si daha büyük Atlara tahsis edilmek üzere en azından 4m x 3m boyutunda olmalıdır.
3. Güvenli ve sakin bir alanda bulunan (ve DTV tarafından daha fazlası talep
edilmedikçe) en azından iki ahır ADMKİP (Doping) Testleri için tahsis edilmelidir. Bu ahırlar
açıkça “Test Boksu” olarak isimlendirilmeli, içerisinde temiz yataklık bulunmalı ve örnek
alınan Atın dışarıdan Atı rahatsız etmeyecek şekilde gözlemlenmesine imkân tanımalıdır.
4. İşbu VT uyarınca, denetimli tedavi için yeterli sayıda erişilebilir ve kolayca
temizlenebilir en az 2 (iki) Belirli Tedavi Boksu/alanı temin edilmelidir. Bu bokslar “Tedavi
Boksu” olarak isimlendirilmelidir ve ADMKİP testleri için kullanılamazlar. Angajman
yaptıran Sporcu sayısına ve disipline bağlı olarak, gerekli Tedavi Boksu sayısı ile ilgili olarak
VHM’ne danışılmalıdır. Tedavi Boksları Yarışma organizasyonu sırasında ahırların açık
olduğu süre boyunca sürekli olarak hazır bulundurulmalıdır.
5. Belirli Ahır Bölgesi ve tüm ahırlar Atların gelişinden önce temizlenmeli ve
dezenfekte edilmeli, bulaşma ve olası hastalık vektörlerinden arındırılmaları sağlanmalıdır.
6. Yataklık olarak Temiz ve Kalitesi Güvenli tozsuz saman, talaş ve/veya kağıt
bulundurulmalı,
7. Kaliteli su ve yem temin edilmeli.
8. Herhangi bir acil durumda tahliye için bir alan da dâhil olmak üzere, yangına karşı
yeterli önlemler ve planlar hazır olmalı.
9. Atların yıkanması için, hiçbir Atın yıkanmak için 10 dakikadan fazla beklemeyeceği
şekilde, yeterli imkânlar sağlanmalı,
10. Atların ahır bölgesinde güvenli şekilde hareket edebilmesi için, At/Sporcuların
malzemeleri için ahırların arasında yeterli boşluk bulundurulmalıdır.
b) Belirli Ahır Bölgesinin Kontrolü:
1. Belirli Ahır Bölgesi Komiserler tarafından ya da komiserlerin kontrolünde 24 saat
boyunca denetlenmelidir.
2. VHM veya RTV ve RYV/VK işbu VT’nda belirtilmiş olan veteriner hizmetleri ile
ilgili tüm gerekliliklerin temin edilmesi ve denetlenmesi için hazır bulunmalıdır.
3. Sadece, işbu VT’nda belirtilmiş olan şekilde, izinli kişilerin Belirli Ahır Bölgesine
girişine izin verilir.
4. İşbu VT’nda belirtilmiş olan biyolojik güvenlik gereklilikleri uyarınca,
Yarışmalarda Atların ahırları için aşağıdaki düzenlemeler uygulanmalıdır:

a) Yabancı Atlar Yarışma yerinde yerleşik halde bulunan Atlardan ayrı Ahırlarda
kalmalıdır;
b) Aynı Kulüp/Tesislerden gelen Atlar bitişik Ahırlarda kalmalıdır; ahır blokları
Atların menşei bölgesine göre tahsis edilmelidir;
c) İşbu VT uyarınca At gribi (equine influenza) aşısı uygulanmamış Atların Yarışma
bölgesine girmesine izin verilmez.
ç) Atlar, RYV/VK tarafından özel olarak izin verilmedikçe, Yarışmanın Süresi
boyunca belirli Yarışma yerini terk edemez.
d) İşbu VT veya ADMKİP uyarınca doping testi veya muayene için denetim altında
bulunan bir At, Yarışmanın Süresi bitmiş bile olsa, RYV/VK tarafından izin verilmedikçe
Yarışma yerinden ayrılamaz.
5. OK’nin yukarıdaki imkânlardan herhangi birini sağlayamaması, uygun bir Belirli
Ahır Bölgesi temin edememesi ADMKİP uyarınca yapılan ihlallere karşı bir savunma teşkil
etmez. Herhangi bir vakada SK ve o sporcunun DP kendi Atının güvenliğinden sorumludur.
c) Ahır Güvenliği:
1. Yarışmaya katılan tüm Atlar, aşağıdaki minimum gereklilikleri karşılayan, tamamen
kısıtlı erişimli bir ahır bölgesinde kalmalıdır:
a) 24 saatlik, etkili bir güvenlik sistemi;
b) Tüm Atların girişleri ve çıkışları ile ahırlara giren tüm personelin giriş izninin
kontrolü için bir sistem;
c) Giriş izni bulunan şahısların belirli mesai saatleri dışında (örn. gece) ahırlara girişi
ve çıkışının kaydedilmesi için uygun bir “kayıt” sistemi kullanılmalıdır.
2. Giriş izni sadece işbu VT uyarınca Ahırlara girilmesine izin verilen kişilere
verilmelidir.
3. Ahır bölgesinin etrafındaki kısıtlayıcı sınır hem izinsiz kişilerin içeriye girmesini
ve hem de Atların kontrolsüz olarak dışarıya çıkışını engellemelidir.
4. Eğer mümkünse, Belirli Ahır Bölgesinde sadece ahırlar, Doping Testi ve Özel
Tedavi Boksları bulunmalıdır. At karavanları, kamyonlar ve diğer araçların ahır bölgesine
girmesine izin verilmemelidir.
5. Bazı Yarışmalarda TBF tarafından bir kapalı devre televizyon sistemi kullanılabilir.
6. OK’nin uygun ahır güvenliği sağlayamaması, ADMKİY/ADMKİP uyarınca
gerçekleşen bir ihlal için savunma teşkil etmez.
ç) Ahırlara Giriş İzni:

1. Bir Yarışma esnasında tüm ahır bölgeleri, antrenman sahaları, padoklar, ısınma ve
sahaları Yarışma sahaları da dâhil olmak üzere tüm kısıtlı alanlara giriş için giriş izni OK
tarafından verilir. Kısıtlı alanlara giriş izni Resmi Yarışma görevlileri ve sadece destek
personeli (seyisler, İTV’leri, antrenörler, vb. gibi) ve temel TBF personeli gibi Yarışma ile
doğrudan bağlantılı kişilere verilmelidir. Ahırlara giriş için giriş iznini kabul eden herkes, söz
konusu kabul dolayısıyla tüm geçerli TBF kuralları, yönetmelikleri ve talimatlarına uymayı
kabul etmiş sayılır.
2. Kısıtlı alanlara istisnai giriş izni talep eden diğer kişilere RYV/VK, OK
(RYV/VK’nun Onayı ile) veya TBF Veteriner Kurulu tarafından izin verilebilir. Bu kişiler
söz konusu alanlar dâhilinde iken gözetim altında bulunmalıdır.
3. OK, kısıtlı alanlara girişine izin verilen kişiler konusunda daha sıkı kuralların
uygulanmasını gerektiren bir durumun bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla
Yarışmadan önce VSM vasıtası ile RYV/TBF Veteriner Kurulu ile irtibat kurmalıdır.
4. Hiçbir At geceyi bir kamyon veya treylerin içerisinde geçiremez. Sadece Teknik
Delege, Baş Komiser ve RYV/VK’na danıştıktan sonra, aşırı şartlarda veya ıslak zemin
koşulları bulunması halinde ahırlar bölgesinde istisnalara izin verebilir.
(4) Diğer Alanlar için Gereklilikler:
a) Güvenli bir yerde, diğer ahırlardan yeterince uzakta uygun tecrit ahırları ve
imkânları sağlanmalıdır.
b) Eğer mümkünse, Atların güvenli bir şekilde araca bindirilmesini ve indirilmesini
kolaylaştırmak amacıyla, ahır bölgesinin yakınında sakin ve uygun boyutlarda bir Yükleme
Alanı temin edilmelidir.
c) VK/RYV için, içerisinde bir fotokopi makinesi de bulunan, uygun sekreterlik
imkânlarına sahip bir ofis temin edilmelidir.
(5) Veteriner Hizmetlerinin Temini:
a) Yarışmalar esnasında, tüm katılan Atlar için aşağıdaki imkânlar temin edilmeli ve
bu durum OK tarafından görevlendirilen VHM tarafından denetlenmelidir:
1. RYV/VK ve vazife başındaki GV’ler için etkili iletişim yöntem(ler)i. Buna bir
radyo ve yedek amacıyla mevcut bulunacak cep telefonları dâhil olsa da bunlarla sınırlı
değildir;
2. İrtibat numaraları ve yön tarifi ile birlikte, röntgen ve cerrahi imkânları bulunan bir
At (sevk) kliniğine erişim imkânı
3. Günde 24 saat erişilebilir en az bir adet RTV;
4. Tüm Yarışmalar ve seremoniler esnasında Yarışma alanında görevde bulunan en az
bir adet RTV,

5. Tüm eğitim seansları esnasında görevde bulunan en azından bir adet RTV;
6. Kalifiye ve deneyimli bir nalbant hazır bulunmalıdır;
7. Aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Atlarla ilgili tüm acil
durum ve tedavi halleri ile ilgilenmek için malzeme ile gerekli prosedürler ve acil durum
yöntemleri konusunda bilgi sahibi personel: Bandaj malzemesi; alçıya alma ve bacak
sabitleme; ötenazi ilaçları; yaralı/sakat Atların etrafına kurulmak üzere paravan ve ciddi
şekilde yaralı/sakat veya ölü Atların taşınması amacıyla alçak rampalı bir nakliye aracı veya
At ambulansı; ve işbu VT uyarınca bir otopsinin yapılmasının gerekmesi halinde, bir
Veteriner Patoloji laboratuarı ile önceden yapılacak düzenlemeler.
(6) Yarışmalar için Gereklilikler:
a) Biyolojik Güvenlik
1. OK işbu VT’nda belirtilmiş olan tüm biyolojik güvenlik gerekliliklerine her zaman
için kesinlikle uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.
2. Eğer bir hastalık riski yüzünden gerekli ise, ahırların giriş ve çıkış noktalarına
dezenfeksiyon paspasları ve ayak banyoları yerleştirilmelidir.
3. Atlarla ilgilenen herkes için el yıkama imkânları ve alkollü el yıkama jelleri bol
miktarda bulundurulmalıdır.
b) Pasaport Kontrolü: OK işbu VT uyarınca tüm At pasaportlarının Yarışma
organizasyonu boyunca saklanmasından sorumludur. Yarışmaların sonunda VK/RYV izni ile
At pasaportları SK’lere geri verilecektir.
c) Yarışma Yerine Varışta Muayene: OK tüm Atların Yarışma yerine vardıklarında,
herhangi bir At Belirli Ahırlar bölgesine kabul edilmeden ve diğer Atlarla temas etmeden
önce, işbu VT’nda belirtilmiş olan şekilde Muayene edilmesi için imkânların bulunmasını
sağlamalıdır.
ç) At Kontrolleri: OK, Teknik Delege ve VHM ile birlikte, At Kontrolü için tüm
gereklilikleri önceden göz önünde bulundurmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerir:
1. At kontrolünün yapılacağı zemin Atın Yarışmaya uygunluğunun istikrarlı ve adil bir
şekilde değerlendirilmesine imkân tanımalıdır. Zemin sert, düzgün, temiz olmalı ve kaygan
olmamalı; At Kontrolü esnasında gereken ve uygun olan şekilde bakımı yapılmalıdır.
2. Atların adeta ve süratlide kontrolü için en az 30 (otuz) metrelik zemin mesafesi
bulunmalıdır. VK/RYV’nin önceden vereceği onaya tabi olmak kaydıyla, kapalı mekânda
yapılan At Kontrollerinde daha kısa bir mesafe kabul edilebilir.
3. Alan kordon ile seyircilerden ayrılmalı ve Atların planlanan zamanda kontrol için
hazır olmasının ve sonrasında hemen uzaklaştırılmalarının sağlanması için komiserler
tarafından gözetim altında tutulmalıdır.

4. Bekleme sahası At Kontrolü alanından güvenli bir uzaklıkta ve Yarışmanın tipi ve
kontrol edilecek Atların sayısı için yeterli boyutta olmalıdır.
5. Bekleme Boksu alanı, tercihen At Kontrolü alanının yakınında ve, eğer mümkünse,
kontrol alanından gözükmeyen, kordon altına alınmış ayrı bir yerde olmalıdır. Bekleme
Boksunun zemini esas veteriner kontrolü sahasınınkine benzer olmalıdır.
6. Seyircilerin, Sporcuların ve Atların güvenliğinin sağlanması, tüm seyirciler ve Atlar
arasında güvenli bir mesafe bırakılması için çaba gösterilmelidir.
7. At Kontrolleri esnasında, özellikle bekleme alanı başta olmak üzere, tüm
katılımcıların güvenliğinin garanti altına alınması amacıyla komiserlerin kuralları çok katı bir
şekilde uygulaması gereklidir.
8. Sporculara Atların süratli yaparken değerlendirilmesi için bir alan tahsis edilmelidir.
(örn. süratli yapılacak bir zemin/yol gibi).
(7) Atlar için Dopingle Mücadele ve Kontrollü İlaç Programı:
a) ADMKİP işbu VT ve ADMKİY uyarınca uygulanmalıdır.
b) İşbu VT uyarınca, standart ADMKİP örnek alma işlemlerinin uygulanabilmesi için
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
c) Yarışmadan önce, örneklerin TBF ile anlaşması olan Atçılık Otoritesince onaylı bir
laboratuvar tarafından analiz edilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.
ç) TBF tarafından yedekler dâhil olmak üzere, işbu VT uyarınca gerekli test sayısına
göre, yeterli sayıda örnek alma kiti mevcut bulundurulmalıdır.
d) OK tarafından Test bokslarının yakınındaki güvenli bir hizmet alanında idari ofis
(VHM/ RYV ofisi gibi) bulunmalıdır. Bu ofiste örneklerin güvenli bir şekilde saklanması için
kilitli bir odada tutulan bir soğutucu bulunmalıdır.
e) Örnek alma bokslarının yanında gerekli imkânlar mevcut bulunmalı ve bunlar,
asgari olarak, bir lavabo ve çeşme suyu bulunan yeterli bir çalışma alanı, dezenfektan, ahır
temizleme malzemesi ve bir çöp kovasını içermelidir.
f) ADMKİP konusunda bilgili bir komiser gereken hallerde Test Veterinerine yardımcı
olmak için hazır bulunmalıdır.
(8) Bacaklarda Duyarlılık Muayeneleri: Bacak Duyarlılığı Muayenesinin yapılacağı
Yarışmalarda OK Bacak Duyarlılığı Muayenelerini desteklemek üzere ek bir Hakem tayin
etmelidir.
(9) Pony ölçümü:

a) Pony’lerin ölçümünün yapıldığı Yarışmalarda, OK, VHM ile birlikte ve RYV/VK
ve TD’ye danışarak, işbu VT’nda belirtilmiş olduğu gibi Bekleme Alanı da dâhil olmak üzere
Pony ölçümü için gerekli imkânları hazır bulundurmalıdır.
b) Pony ölçümünün yapılacağı Yarışmalarda, Pony Ölçümleri için ayrılan süre
Yarışma Programında belirtilmeli ve Pony Ölçümleri Veteriner Kontrolünden önce
yapılmalıdır.
c) Pony Yarışmalarında nalbantlık işlemleri sadece Belirlenmiş Nallama Alanında
yapılabilir.
(10) Komiserlik Hizmetleri:
a) Komiserlerin görevi Atlar ve Sporcuların iyiliğini desteklemek ve korumaktır. Buna
göre, amaçları Atların iyiliğini tehlikeye Atabilecek ve/veya adil oyun (fair play) kurallarına
aykırı olan tüm yasadışı uygulamaların önlenmesidir.
b) Herhangi biri tarafından tanık olunan tüm kural ihlalleri, eğer mümkünse, Baş
Komiser aracılığıyla, derhal VK/RYV ve/veya Görevli Hakem Heyeti’ne bildirilmelidir.
c) Tüm disiplinler için FEI Komiserlik El Kitapları ve bunların Eklerinde söz konusu
Disiplinde yapılan Yarışmalar için geçerli özel komiserlik şartları belirtilmiştir.
ç) Ahırlar Bölgesi:
1. Ahırlar bölgesine izinli olarak giren ve çıkan kişilerin sürekli ve güvenli bir şekilde
tespit edilebilmesi için tüm giriş kapılarında kontrol sistemi bulunmalıdır.
2. Ahırlar bölgesine girişe sadece gerekli yetkinin kontrolünden sonra izin
verilmelidir.
3. Tüm Yarışma süresi boyunca, doğrudan doğruya Baş Komisere karşı sorumlu en
azından bir ahır komiseri ahırlar bölgesinin yakınlarında 24 saat boyunca sürekli hazır veya
erişilebilir olmalıdır.
4. Komiser veya yardımcıları, özellikle Atlara kötü muamele başta olmak üzere her
türde kural ihlallerini önlemek amacıyla Ahırlar Bölgesini önceden herhangi bir plan veya
program yapmaksızın düzenli olarak denetlemelidir.
5. Geceleri Ahırlara giren herkesin kimliğinin ve giriş nedenlerinin tespiti için bir gece
giriş listesi kullanılmalıdır.
6. Güvenli alan dâhilinde geceleri kamyonlarında geçiren tüm seyisler orada
bulunduklarını Ahırda görevli Komisere bildirmeli ve gece ahırlar bölgesine girmeleri
gerekirse yanlarında bir komiser bulunmalıdır.
7. Baş Komiser ve VK/RYV tarafından istisnai durumlarda verilen izinler dışında,
seyislerin veya başka kişilerin geceleri Ahırlar Bölgesinde uyumasına izin verilmez.

8. Atların; Ahırlar, ısınma sahaları, otlatma alanları ve ana Yarışma sahası arasındaki
hareketleri Komiserler tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.
9. Atlar hiçbir şart altında ahır binasında çalıştırılamaz.
d) Yarışma Yeri Haricindeki Ahırlarda Kalan Atlar: Yarışma Yeri haricindeki
tesislerde kalan Atlar aynen Yarışma Yerinde kalan Atlar gibi 24 saat boyunca komiserlerin
kontrolüne tabidir.
e) Isınma ve Çalışma Sahaları: Çalışma sahaları resmi olarak açık oldukları süre
boyunca sürekli olarak Komiserlerin kontrolünde olmalı ve resmen kapalı oldukları süre
boyunca rastgele kontrol edilmelidir.
f) Otlatma Alanları:
1. Eğer varsa, otlatma alanı Komiserlerin rastgele kontrolüne tabidir.
2. Atlar sadece bu alanda otlatılmalı veya yedekte gezdirilmelidir.
g) At Kontrolleri: Komiserler At Kontrolünün güvenliği ve etkililiğini sağlamak
amacıyla Atların yönlendirilmesine yardımcı olmalı; eğer gerekirse Atlara Bekleme Boksuna
kadar eşlik etmelidir.
h) Malzeme ve Bileklik (Getr) Kontrolleri:
1. Komiserler malzeme ve bileklik kontrollerinin işbu VT’nda belirtilen şekilde ve
Davranış Kurallarına uygun olarak yapılmasının sağlanmasından sorumludur.
2. Komiserlerin bileklik kontrolü yaptığı sırada, aralarından bir kişinin Baş Komiser
olması gereken, en az 2 komiser hazır bulunmalıdır.
ı) Destekleyici Tedaviler:
1. Komiserler statüsü ne olursa olsun bir Ata tedavi uygulayan tüm Veterinerlerden
TBF Veteriner Kimlik Kartı ile onaylı Veteriner formunun gösterilmesini işbu VT uyarınca
talep edebilir.
2. Ahırlar açıkken Özel Tedavi Boksları mevcut bulunmalı ve Komiserler tarafından
aralıklı olarak denetlenmelidir. Bu, Komiserlerin sürekli olarak burada hazır bulunacağı veya
sadece açılmamış ilaç kutularının ve/veya şişelerinin vs. tedavi için kullanılabileceği anlamına
gelmemektedir.
i) Pony Ölçümü:
1. İşbu VT uyarınca, Pony Ölçümü sırasında Komiserler gerekli görevleri yerine
getirmelidir. Buna göre Pony Ölçümü yapılırken en azından 3 Komiser hazır bulunmalıdır.
2. Komiserler Tekrar Ölçümü beklenen tüm Pony’lere eşlik etmelidir.

j) Atlar için Dopingle Mücadele ve Kontrollü İlaç Programı (ADMKİP) Testleri: Test
Veterinerleri aşağıdaki konulardan herhangi biri veya tümü için komiserlerin yardımını talep
edebilir:
1. SK’nin Atın test edileceğine dair bilgilendirilmesi;
2. Atın Test Boksuna götürülmesi; ve/veya
3. Atın, bildirimin yapılmasından itibaren test numunesi alma uygulaması
tamamlanana kadar sürekli olarak denetim altında/görünür olmasının sağlanması.
Biyogüvenlik
MADDE 7- (1) Bulaşıcı At Hastalıklarının Yayılmasının Engellenmesi:
a) TBF UBV aracılığıyla, mevcut hükümet politikalarını, ilgili bakanlıklar düzeyinde
güncel yönetmelik, talimatları takip ederek yurt içi ve ülkeler arasında hastalıkların
yayılmasını önlemek suretiyle kayıtlı Atların güvenli ulusal/uluslararası hareketlerinin kontrol
altında tutulmasını sağlar.
b) Kulüp/ Binicilik Tesisleri ve OK’leri bölgelerindeki Yerel Ulusal Veteriner
Makamları ile koordine etmeli ve gerekli tutulan tüm hayvan sağlığı kuralları ile Atların
sağlığı ile ilgili tüm diğer ulusal hükümler, kanunen gereken şekilde, tam olarak
uygulanmalıdır.
c) SK’ler ve DP’leri, hükümetin hayvan sağlığı şartlarının yerine getirilmesinden
sorumludur. SK ve DP yine Yarışma sırasında tespit edilen tüm şüpheli hastalıkları
VK/RYV’ne derhal bildirmelidir.
ç) İTV’leri Ulusal Veteriner makamlarının kendi kontrolleri altındaki Atlar için
geçerli şartlarını bilmekten ve SK’ler ile DP’lerine bunlara uyum konusunda önerilerde
bulunmaktan sorumludur. İTV’leri tüm şüphelenilen hastalık durumlarını TBF Veteriner
Kurulu’na, Yarışma sırasında ise VK/RYV’ne derhal bildirmelidir.
(2) Mevcut Hastalıkların Yayılmasının Engellenmesi
a) İşbu VT’nda tanımlanmış olduğu gibi, iyi Biyo-Güvenlik uygulamaları Atların
kendi yerleşik Kulüp ve tesisleri, Yarışma tesisleri ve de nakliye dâhil olmak üzere, TBF
tescilli tüm Atlar için her zaman gereklidir.
b) At barındırılan Çiftlik, Kulüp, Binicilik Tesisi ve Yarışma tesislerinde mevcut tüm
Atlar işbu VT uyarınca At Gribine (Equine Influenza) ve gerekli olabilecek diğer hastalıklara
karşı aşılanmalıdır.
c) SK’ler coğrafi bölgelerine ve bu bölgede Atlar için mevcut salgın hastalık risklerine
göre gerekli olabilecek tüm diğer ek aşılar konusunda bilgi istemelidir. Yapılan tüm aşılar
Atın pasaportuna işlenmelidir.

ç) Atların nakliye araçları ve ahırları farklı Atlar için kullanılmadan önce temizlenmeli
ve dezenfekte edilmelidir.
d) Tesislerde Atların kullandığı tüm alanlar (yürüyüş ve gezinti, padoklar, atık
depolama alanı, vb gibi) düzenli aralıklarla haşerelere karşı ilaçlanmalıdır.
e) Yularlar, yedek ipleri, At örtüleri, biniş malzemesi, kovalar, yüz temizleme
havluları ve diğer malzemeler sadece tek bir Ata ait olmalıdır (Her bir Ata tahsis edilen tüm
malzemeler için bir kimlik belirleme sistemi kullanılması önerilmektedir). Arada uygun bir
şekilde dezenfekte edilmedikçe, bir Ata kullanılan biniş malzemesi ve diğer malzemeler başka
bir Atla paylaşılmamalıdır.
f) Düzenli olarak temas halinde olmayan Atlar arasındaki doğrudan yakın (burun
buruna) temas en aza indirilmelidir.
g) Ortak su yalaklarının kullanılması önerilmemektedir. Her At için ayrı su ve yem
kovaları kullanılmalıdır.
h) Özellikle bu VT’nda belirtilen durumlar başta olmak üzere, farklı Atlar veya farklı
bir sağlık durumundaki Atlar arasında temastan önce eller yıkanmalı veya alkollü bir el jeliyle
temizlenmelidir.
ı) Bulaşıcı bir hastalık salgınının olması veya bundan şüphelenilmesi halinde ahırların
giriş ve çıkış noktalarında dezenfeksiyon paspasları ve ayak banyoları bulundurulmalıdır.
(3) Yarışmalarda Biyo - Güvenlik Önlemleri:
a) OK, VHM/RTV ile birlikte, Atların Yarışma yerine ilk Varışında Muayenenin işbu
VT uyarınca yapılmasını sağlamalıdır. Varışta Muayene, Yarışmaya gelen tüm Atlar için
Yarışma yerine kabul edilmeden önce bir biyo - güvenlik kontrolüdür.
b) Tüm Yarışmalarda, işbu VT’nda tanımlanmış olduğu gibi, tecrit ahırları ve bir
hastalık riskinin ortaya çıkması halinde ahır bloklarının nasıl tecrit edileceğine dair daha geniş
bir acil durum planı mevcut olmalıdır.
c) Gerekli hallerde, Atlar Yarışma yerinde iken, Atların vücut sıcaklığı günde en az bir
kez ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
ç) Yarışmadaki diğer Atlar için bir sağlık riski olarak görülen Atların Yarışma
ahırlarına girmesine izin verilmemelidir. Atlar iyileşene veya alternatif düzenlemeler yapılana
kadar ayrı tecrit ahırlarında kalabilir.
d) Bulaşıcı bir hastalığa dair klinik belirtiler görülen tüm Atlar derhal tecrit ahırlarına
gönderilmelidir. Hastalığa neden olan ajanın (bakteriyel/viral) tespiti için gerekli tüm tanısal
testler, VHM tarafından önerilen ve VK/RYV tarafından onaylanan şekilde, VHM’nün
kontrolü altında ve masrafları SK tarafından karşılanmak suretiyle gerçekleştirilmeli ve
VK/RYV TBF Veteriner Kuruluna bildirilmelidir.

e) Kısa bir süre önce hasta olup iyileşmiş veya bir Yarışma yerinde iken hasta
olduğundan şüphelenilen Atlar işbu VT uyarınca VK/RYV’ne bildirilmelidir. VK/RYV’nin
yazılı önerisi üzerine ve işbu VT uyarınca, Başhakem söz konusu Atın Yarışmaya katılıp
katılmayacağına veya katılıma devam edip etmeyeceğine karar verir.
(4)Yarışma Acil Durum Planlaması:
a) OK bulaşıcı hastalık salgını ve tecrit olanakları da dâhil olmak üzere, çeşitli
senaryolar için gerekli şartları Yarışma için atanmış VHM ile birlikte hazırlamalı ve
onaylamalıdır.
b) Hastalıktan etkilenen At(lar) ile temas eden Atlar da dâhil olmak üzere, bir At
ve/veya bir At grubundaki erken klinik hastalık belirtilerine dayanarak At gruplarının ana
Ahırlar Bölgesinden nasıl ayrılacağı önceden planlanmalıdır. Eğer risk yeterince düşükse,
klinik belirti göstermeyen ancak hasta At(lar) ile temas etmiş olabilecek olan Atların
Yarışmaya devam etmesine nasıl izin verileceği dikkate alınmalıdır (Bunun bir örneği temas
eden ancak klinik belirti göstermeyen Atların bir Yarışmanın sonunda ayrı olarak Yarışmasına
izin vermek olabilir).
c) Yarışma OK’leri bir Yarışma esnasında Atların hangi ahırlarda kaldığına dair
kayıtlar tutmalıdır. Bu kayıtlar bir hastalık salgını olması halinde SK’ler ile temas
kurulmasının gerekebileceği gerekçesiyle saklanmalıdır.
ç) OK’leri Yarışmada mevcut tüm SK’ler ve veterinerlerinin irtibat detaylarını
kaydetmeli ve bir bulaşıcı hastalık salgınından şüphelenilmesi halinde gerekecek olan daha
yüksek biyo-güvenlik seviyelerinin nasıl hızla iletilebileceği konusunda dikkate almalıdır.
At pasaportları kimlik belgeleri ve mikroçipler
MADDE 8- (1) At Pasaportları, Kimlik Belgeleri ve Atların tesciline dair şartlar işbu
VT’da belirtilmiştir. Çiftlik, Kulüp, Binicilik Tesisleri ve Yarışma Tesislerinde mevcut tüm
Atlar ve pony’ler, TBF’na tescil ettirilmelidir.
(2) Yarışmalara katılacak Atlar/pony’ler At Pasaportu, diğer Atlar/pony’ler ise Kimlik
Belgesi hazırlanarak tescil edilir.
(3) At pasaportu/kimlik belgesi, içerisinde bulunan “Pasaportlar/Kimlik Belgeleri
Nasıl Doldurulur” konulu talimatlar uyarınca doldurulmalıdır. İçindeki bölümlerden biri
dolduğunda veya kaybı halinde aynı tescil numarası ile yeni bir pasaport/kimlik belgesi
çıkartılmalıdır.
(4) İlk kez TBF tescili yapılan tüm Atların kimlikleri ISO 11784 ve ISO 11785
uyarınca bir mikroçip ve okuyucu kullanılarak belirlenebilir olmalıdır.
(5) Mikroçip bilgileri Atın Pasaportuna/Kimlik belgesine ve TBF veritabanına
girilmelidir. Bir Atta birden fazla işlevsel mikroçip bulunduğunda Pasaporta/Kimlik belgesine
"diğer" kutucuğuna işlenmelidir.

(6) Özellikle hükümet mevzuatı uyarınca gerekenler başta olmak üzere, bulaşıcı
hastalıklar için yapılan tüm laboratuvar testleri TBF pasaportuna/kimlik belgesine
kaydedilmelidir.
(7) Atlarda görülen bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan tüm aşılar pasaporta/kimlik
belgesine işlenmelidir.
(8) TBF Pasaportu veya Kimlik Belgesi TBF tarafından belirlenecek esaslara göre
yılda bir kez vize edilmelidir. Ayrıca, At sahibi ve Kulüp değişiklikleri en geç 2 (iki) ay
içinde TBF’na bildirilmelidir.
(9) Ulusal Yarışmalara katılan Atların yaş kısıtlamaları ilgili TBF Yarışma
talimatlarına göre Yarışma programında belirtilmelidir.
(10) Pasaport/Kimlik Belgesi Kontrolü:
a) Pasaportlar kimlik tespiti ve sağlık belgeleridir; bu nedenle Pasaportlar özellikle
nakliye esnasında kontrole yetkili makamlara sunulmak üzere sürekli olarak Atın yanında
bulundurulmalıdır.
b) OK, VHM ile tüm Atların pasaportlarının Yarışma yerine gelişlerinde varış
muayenesi sırasında toplanmasını sağlamalıdır. At Kontrolü yapılmayan Yarışmalarda da
VHM/RTV ve/veya RYV At Pasaportlarını kontrol etmelidir
c) Her ne kadar pratik sebeplerden dolayı VK/RYV pasaportları Yarışma esnasında
saklayabilse de, OK Yarışma boyunca pasaportların saklanmasından ve SK’lere iade
edilmesinden sorumludur.
ç) Yarışma esnasında pasaportlara erişim görevli OK Sekreterliği, VHM, VK/RYV,
DTV, Hakem Heyeti, Teknik Delegeler ve Komiserler ile sınırlı olmalıdır.
d) Pasaport Kontrolü VHM/VK/VD tarafından tüm Atlar için Varışta Muayene
esnasında ve/veya ilk Veteriner Kontrolünden önce aşağıdakilerin doğrulanması amacıyla
yapılmalıdır:
1. Atın kimliğinin Pasaportundan açıkça tespit edilebilmesi;
2. Aşılama statüsünün doğruluğu;
3. Pasaportun geçerliliği;
4. TBF onay/vize geçerliliği;
5. At sahibinin pasaportun koşullarını kabul eden imzası da dâhil olmak üzere, tüm
diğer ilgili detayların doğru şekilde girilmiş olması,
6. Mikroçip numarası Pasaport ile doğrulanmalıdır.
e) Bu bilgilerin doğru olması kaydıyla, VK/RYV “Atın Kimlik Tespiti” başlıklı
pasaport sayfasını imzalamalıdır.

(11) Pasaportlardaki kuralsızlıklar Aşağıdakileri içerebilir:
a) Kimlik tespiti,
b) Aşılama,
c) Geçersiz (onaysız, vizesiz) pasaport,
ç) Dolu ADMKİP sayfası,
d) Dolu aşılama sayfaları
e) Dolu kimlik tespiti sayfaları veya
f) Yanlış veya işlevsel olmayan mikroçip
(12) Pasaportlardaki kuralsızlıklar VK/RYV tarafından Atın Yarışmaya katılıp
katılmayacağının belirlenmesi amacıyla bir karar alınması için mümkün olan en kısa sürede
Temyiz Hakem Kurulu’na veya (THK bulunmadığında) Yarışmanın Başhakemi’ne
bildirilmelidir.
(13) Eğer Atın aşı statüsü doğru değilse ve dolayısıyla bir biyo-güvenlik riski arz
ediyorsa, At bir tecrit ahırına alınmalıdır.
(14) Pasaporttaki kuralsızlıkların sonucunda işbu VT’nda belirtilmiş olan cezai
yaptırımlar uyarınca bir para cezası ve/veya uyarı verilir. Bu ceza işlemi pasaportun ilgili
sayfasına işlenir. Eğer gereken düzeltmeler belirlenmiş olan 30 günlük süreçte
tamamlanmazsa Atın Yarışmasına izin verilmez.
(15) Aşılama ile ilgili kuralsızlıklar ile ilgili olarak VT’nda belirtilmiş cezai
yaptırımlar tablosu uyarınca işlem yapılır.
(16) Mikroçip ile ilgili sorunlar da dâhil olmak üzere kimlik tespiti hususundaki
kuralsızlıklar Atın pasaportundaki Kimlik Tespiti sayfasına işlenmeli; aşılama ihlalleri
Aşılama sayfasına kaydedilmelidir.
(17) Tüm kuralsızlıklar THK (veya Başhakem) tarafından kayıt altına alınarak
imzalanmalı VK/RYV tarafından tasdik edilmelidir.
(18) Tüm kuralsızlıkların teyidi için, SK pasaportu almadan ve Yarışma yerinden
ayrılmadan önce pasaporttaki kaydın karşısına ismini yazmalı ve imza Atmalıdır.
(19) Kimlik tespiti ile ilgili kuralsızlıklar Kimlik Tespiti sayfasında “Kimlik tespiti
bilgisi Kimliğin Tespiti için yetersizdir” şeklinde işaretlenmelidir. SK kuralsızlık kaydının
pasaporta işlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili değişikliklerin yapılmasını veya
yeni bir pasaportun çıkartılmasını sağlamalıdır. Siluet ve tanım sayfaları da dâhil olmak üzere,
Pasaportun ilgili sayfalarının kopyaları kuralsızlıkları izah eden Veteriner Raporu ile birlikte
TBF Veteriner Kurulu’na gönderilmelidir.

(20) Pasaportlardaki kuralsızlıklar, Atın Pasaport numarasını, karşılaşılan problemin
bir tanımını ve ilgili belgelerin fotokopilerini de içerecek şekilde, Veteriner Raporu
kapsamında TBF’na bildirilmelidir.
(21) Eğer bir mikroçip numarası Pasaportta yanlış kaydedilmişse, TBF Tescil veya
Pasaport numarası ve doğru mikroçip numarası RYV tarafından TBF’na gönderilmelidir.
Aşılar
MADDE 9- (1) At Gribi / Equine Influenza (EI):
a) Tüm Atlar, aşağıdaki minimum protokol uyarınca, At Gribine karşı aşılanmalıdır:
b) İlk olarak iki aşıdan oluşan bir başlangıç seri aşılaması yapılmalıdır. İkinci aşılar ilk
aşılardan itibaren 21-92 gün içerisinde uygulanmalıdır.
c) İlk ek aşı başlangıç serisinin ikinci aşısının uygulama tarihinden itibaren 7 ay
içerisinde yapılmalıdır.
ç) Minimum ek aşı sıklığı her 12 ayda birdir. Ancak, Yarışmaya katılan Atlar için, son
ek aşı Atın Yarışma yerine varışından önceki 6 ay + 21 günlük süreçte uygulanmış (ve önceki
7 günde uygulanmamış) olmalıdır.
(2) Atlarda Görülen Diğer Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Aşılar: Atlarda görülen diğer
bulaşıcı hastalıklara karşı uygulanan aşılar işbu VY uyarınca, Atın pasaportundaki doğru
aşılama sayfasına işlenmelidir.
(3) Yarışma Belirli Ahırlar Bölgesine giriş ve Yarışmaya uygunluk:
a) At At gribine karşı en az 21-92 gün arayla uygulanan iki aşılamadan oluşan
Başlangıç Seri aşı ile aşılanmış olmalıdır. İkinci aşılamadan 7 gün sonra At Yarışmaya
girebilir.
b) İlk ek aşılama başlangıç seri aşılamanın ikinci aşısını takiben 7 ay içinde
uygulanmalıdır. Düzenli (Periyodik) ek aşılamalar ise 12 ay içinde yapılmalıdır, Atların son
aşılamayı takiben 6 ay ve 21 gün içinde Belirli Ahır bölgesine kabulü ve Yarışmaya girmesi
mümkündür.
c) Atın Yarışmaya gelişinden önceki 7 gün içerisinde hiçbir aşı yapılmamış olmalıdır.
(4) Aşıları Uygulama ve Sertifikasyon: Aşılamaya dair detaylar pasaporttaki talimatlar
uyarınca Atın pasaportuna işlenmelidir. Özellikle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
a) Üreticinin talimatları uyarınca (yani kas içi enjeksiyon veya burun içi uygulama)
uygulanmaları kaydıyla, her marka At gribi aşısı kabul edilmektedir.
b) Tüm aşılar bir Veteriner tarafından uygulanmalıdır.
c) Aşının detayları, seri numarası, uygulama tarihi ve yöntemi pasaporttaki aşılar
sayfasına işlenmelidir.

ç) Yeni veya kopya bir pasaport çıkartıldığında uzun bir aşılama geçmişini özetlemek
amacıyla onaylı “Bu Atın aşı geçmişi bugün itibariyle doğrudur. Son aşının tarihi
00/00/0000’dır” şeklinde bir ifade kullanılabilir.
Veteriner muayenesi ve at kontrolleri
MADDE 10- (1) Ulusal Yarışmalarda tüm Veteriner Muayeneleri ve At Kontrolleri
işbu VT uyarınca gerçekleştirilmeli ve her disipline göre uyarlanmalıdır.
(2) Eğer bir çıkar çatışması varsa, RYV muayene veya kontrolü üstlenmesi veya bu
işlemlere tanıklık etmesi için başka bir RYV’nden yardım almalıdır.
(3) Varışta Muayene: RYV/VK ve/veya bir yardımcı (veteriner VHM/RTV) Yarışma
yerine gelen tüm Atları, varışlarından sonra mümkün olan en kısa sürede ve Yarışma
ahırlarına girmeden önce muayene etmelidir.
a) Atlı Dayanıklılık Yarışmaları için, Varışta Muayene ile birlikte ilk At Kontrolü de
yapılabilir.
b) At Kontrolünün olmadığı Üç Günlük Yarışmalar için, Atın Yarışmaya uygunluğu
Varışta Muayene esnasında bir veteriner tarafından değerlendirilir.
c) Varışta Muayenenin amacı aşağıdaki gibidir:
1. Her Atın kimliğinin, şema/tanım ve mikroçip Kimlik Numarası kullanılarak
doğrulanması
2. Atın aşı durumunun VT ile uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi
3. Tüm detayların pasaportta doğru olarak kayıt edilmiş olduğunun doğrulanması
4. Atın bulaşıcı bir hastalığı olan başka hayvanlarla temas edip etmediğinin veya bu
tür hastalıklardan arındırılmamış bir bölge veya tesisten gelip gelmediğinin sorgulanması
5. Atın bir biyo-güvenlik riski arz eden herhangi bir bulaşıcı hastalığının veya başka
herhangi sağlık veya refahı ile ilgili diğer sorunlarının olmadığının garanti altına alınması. Bu
aşağıdakileri içerebilir:
a) Kalp, solunum hızı ve vücut sıcaklığının değerlendirilmesi için Genel Klinik
Muayene,
b) Tüm diğer ilgili klinik parametreler; ve
c) Sadece seyahat esnasında meydana gelen bir yaralanmadan veya hastalıktan
şüphelenildiği zaman, bacaklar ve/veya vücut elle muayene edilebilir.
6. Topallık muayenesi (işbu VT ve Üç Günlük Yarışma Talimatlarında belirtilmiş olan
şekilde bazı Yarışmaların haricinde) bu muayenenin bir parçası değildir.

7. Biyo-güvenlikle ilgili tüm endişeler At kabul edilmeden veya girişine izin
verilmeden önce işbu VT uyarınca ele alınmaları için derhal VK/RYV’ne rapor edilmeli, tüm
diğer önemli klinik bulgular mümkün olan en kısa sürede VK/RYV’ne bildirilmelidir.
8. Bulaşıcı bir At hastalığının belirtilerini gösteren başka hayvanlarla temas ettiği
kabul edilen Atlar için, eğer risk önemli görülüyorsa, tecrit ahırlarına alınmalıdır.
d) Tüm Veteriner Muayenelerini takiben:
1. Yarışmadaki diğer Atlar için bir sağlık riski arz ettiği kabul edilen tüm Atlar tecrit
ahırlarına alınmalı,
2. Yarışmaya uygun olmadığı kabul edilen tüm Atlar ilk At Kontrolünden önce Hakem
Heyeti (HH)’ne rapor edilmelidir. VK/RYV vakayı HH ile müzakere etmeli ve HH, eğer
gerekirse, Atın ilk At Kontrolünden önce elimine edilmesi için karar almalıdır.
(4) At Kontrolleri:
a) At Kontrolünün amacı Yarışmalara katılan tüm Atların Yarışmaya uygunluğunun
belirlenmesidir
b) At Kontrolünden geçmek için gerekli özel şartlar ve kondisyon seviyesi disiplinler
arasında farklılık gösterebilir. HH’nin kontrolü altında yardımcı olması amacıyla bir komiser
tayin edilebilir.
c) TBF Yarışma talimatları uyarınca At Kontrolünün saati ve yeri programda
belirtildiği gibi olmalıdır.
ç) İlk At Kontrolü en erken ilk Yarışmanın başlangıcından 24 saat önce yapılmalıdır.
Engel Atlama ve At Terbiyesi için, At Kontrolü en geç ilk Yarışmadan önceki günün öğleden
sonrasında yapılmalıdır.
d) Kontrol Heyeti: Kontrol Heyeti (Atlı Dayanıklılık haricinde) HH ve VK/RYV’den
en az 2 üye ile oluşur.
1. Atlı Araba Yarışları ve Üç Günlük Yarışma için, HH’nin bir üyesi At Kontrol
Heyeti Başkanı olmalıdır.
2. Atlı Dayanıklılıkta, Kontrol Heyeti Veteriner Komisyonu tarafından belirlenir ve
sadece DRV’ lerinden oluşur.
3. Kontrol Heyeti, gerekli olabilecek tüm özel düzenlemeler de dâhil olmak üzere
Kontrol Protokolü ve uygulamalarını incelemek üzere At Kontrolünden önce Teknik Delege
ile bir toplantı yapmalıdır.
4. Tüm kontrollerin zamanlamasına Kontrol Heyetinin ilk toplantısında karar verilir.
5. Kontrol Heyeti OK tarafından tahsis edilen ve Kontrolün yapılacağı alan ve zemini
onaylamalıdır.

6. At Kontrolü, özel bir kural veya yönetmelikle aksi belirtilmedikçe, seyircilere açık
olarak yapılmalıdır.
Tablo 2: FEI Disiplinleri için At Kontrolü zamanlamaları:
DİSİPLİN
At Terbiyesi
( Dressage )
Atlı Araba Yarışları
( Driving )

Atlı Dayanıklılık
(Endurance )
Üç Günlük Yarışma
( Eventing )
(Uzun programlı)
Üç Günlük Yarışma
( Eventing )
(Kısa programlı)

Engel Atlama
( Show Jumping )

BİRİNCİ AT KONTROLÜ
İlk Yarışmadan önce; ve prensip
olarak Yarışma başlangıcından
en fazla 24 saat önce
İlk Yarışmanın başlangıcından
önce, prensip olarak Yarışmadan
en fazla 24 saat önce

EK KONTROL

Son gözlem kukalardan
nce(sadece kukalar maratondan
sonra ise) Atlar koşumlu olarak
HH tarafından VK/RYV ile
birlikte yapılır.
İkinci muayene: maratonun B
bölümünün sonunda
Veteriner kontrol noktalarında ve
Yarışmanın sonunda

Yarışmadan önce, ve prensip
olarak Yarışma başlangıcından
en fazla 24 saat önce
At terbiyesi testinden önce, Arazi parkurundan sonra
normal olarak bir gün öncesinde muayene,
(Üç Günlük Yarışma Talimatı)
İkinci At kontrolü: Engel
Atlamadan önce
İlk At kontrolünün isteğe bağlı
Eğer engel Atlama testi son test
olduğu ve At kontrolünün
ise ikinci At kontrolü zorunludur
olmadığı kısa Yarışmalarda
VK/RYV Atların yarışmaya
uygunluğunu varışta muayene
esnasında değerlendirir (Üç
Günlük Yarışma Talimatı)
İlk Yarışmadan önce; ve prensip Bazı Yarışmalarda son
olarak Yarışma başlangıcından
Yarışmanın başlangıcından
en fazla 24 saat önce
önce

( Reining )

İlk Yarışmadan önce

Atlı Jimnastik
( Vaulting )

İlk Yarışmadan önce

e) Takdim: At Kontrolü için aşağıdaki şartlar geçerlidir:
1. Sporcu, sürücü, lonj (çılbır) yapan veya seyis ("İlgili") Atın Kontrolde heyete
takdimi için uygun şekilde giyimli olmalıdır.
2. Tüm At Terbiyesi ve Üç Günlük Yarışmalar ile Engel Atlama Kupa Finalleri ve
Şampiyonalarda, SK öncesinde HH Başkanı tarafından bu sorumluluktan muaf tutulmadıkça,
SK kendi Atını/Atlarını At Kontrolünde kendi takdim etmelidir.
3. Eğer varsa, Ekip Şefleri de seyisler ve/veya Sporculara ilaveten Takım Atları ile
birlikte hazır bulunmalıdır.

4. Tüm Atlar At Kontrolünde kontrollü ve güvenli bir şekilde takdim edilmelidir.
Bunun için Yarışma disiplini yönetmeliği yulara izin vermedikçe normal olarak bir başlık
gereklidir. Atın Heyete takdiminde kullanılan tüm malzemeler Atların İyiliği İçin FEI
Davranış kuralları ile uyumlu olmalıdır ve kullanımı HH’nin alacağı karara bağlıdır.
5. Tüm Atların Yarışma Kimlik numaraları açıkça görünür olmalıdır.
6. Eğer gerekirse, sadece İlgili kişinin elinde en fazla 120 cm uzunluğunda bir kamçı
bulunabilir.
f) Uygulama: Şekil 1’de Atların bekleme alanından kontrol alanına nasıl geçeceği
görülmektedir.
1.Takdim edilen Atın kimliği ilk olarak bir RYV tarafından doğrulanmalıdır.
2. At Kontrolü aşağıdaki gibi yapılır:
a) RYV Atın etrafında yürüyerek Atı gözle kısaca muayene eder; bu esnada diğer
klinik testler (örneğin bacakların fleksiyonu gibi) yapılamaz.
b) İlgili Kişi Atın sol yanında ve At boş dizginde olacak şekilde, veteriner Atın
yürüyüşünü kontrolün yapıldığı alanın ortasından gözlemler:
c) Ata kısa bir mesafe boyunca adeta yaptırılır,
ç) Daha sonra yolun sonuna kadar süratli ile gidilir,
d) Saat yönünde dönüş yapmak için adetaya inilir ve daha sonra
e) Tekrar süratli ile Yoldan geri gelinerek başlangıç noktasına ulaşılır.
g) Eğer At, At Kontrolü için belirlenen süre dâhilinde yukarıda tanımlanan şekilde
takdim edilemiyorsa, Kontrol Heyeti yargı hakkı kendisine ait olmak üzere bu Atın
Yarışmaya uygun olmadığına karar verebilir. At Kontrolü için uygun ve güvenli bir ortam
temin etmek OK’nin sorumluluğudur. Bu şart hiçbir şekilde başka hususlar nedeniyle göz ardı
edilmemelidir.
h) Engel Atlamada, Engel Atlama Talimatının ilgili maddesinde belirtilen şartların
gerektirdiği hallerde HH’nin RYV’ne danışarak ve yargı hakkı kendisine ait olmak üzere
istisnai ve öngörülemeyen sebeplerden ötürü ilk At Kontrolünde takdim edilemeyen Atlar için
daha sonra başka bir At Kontrolünün yapılmasına izin verebilir.
ı) Atlı Araba Yarışlarında, Atlı Araba Yarışma Komiseri bir Atın süratli yapmaması
halinde yardımcı olabilecek tek kişidir.
i) Atlı Dayanıklılıkta, At Kontrolleri kalp Atım sayısının, solunum sisteminin, genel
durumun, metabolik değerlerin, yürüyüşlerin, ağrının, incinmelerin, yaraların, hareket
kabiliyetinin ve zaman zaman Veteriner Kartına eklenebilecek olan diğer husus ve maddelerin
bir değerlendirmesini de kapsamalıdır.

j) Kontrol Heyeti Atın Yarışmaya olan uygunluğuna göre Atı;
1. Kabul etmeye,
2. Kabul etmemeye (Eliminasyon) (eğer At kabul edilemez derecede topal veya açıkça
Yarışmaya uygun değilse), veya
3. Bekleme Boksuna göndermeye (eğer Yarışmaya uygunluğu şüpheli ise) karar verir.
k) Kontrol Heyeti tarafından alınan kararlar ilgili RYV’nin profesyonel görüşlerine
dayalı olmalıdır. Ancak, sadece bir HH üyesinin bir Atı elimine etme yetkisi vardır. Eğer bir
karara varılamazsa, HH Başkanı (Kontrol Heyetinin de Başkanı olarak) kararı belirleyen oyu
verir
l) At Kontrolünün gidişatı hakkında anonslar yapılmalıdır. Buna Sporcu ve Atın ismi,
Yarışma numaraları ve, bir karar alındığında, Atın geçip geçmediğine veya Bekleme Boksuna
gönderildiğine dair bilgiler dâhildir.
m) Eğer bir At geçmezse, HH Eliminasyonun sebebini SK’ye bildirir. Üç Günlük
Yarışmada bu bildirim HH Başkanına yapılır.
n) Kontrol Heyetinin kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunulamaz.
o) Kontrol işleminin şeması (yol uzunluğu en az 30 m, ancak önerilen 50m olmalıdır):

Şekil 1: At Kontrol İşleminin Şeması

ö) Bekleme Boksu:
1. Bir Bekleme Boksu Veterineri; Bekleme Boksundan ve buraya gönderilen tüm
Atların muayene edilmesinden sorumludur. Bir Komiser de hazır bulunabilir.

2. SK, İlgili Kişi, Atın seyisi ve Ekip Şefi At ile birlikte Bekleme Boksuna gelebilir.
Eğer Atı takdim eden bir İTV varsa, İTV de Bekleme Boksunda hazır bulunabilir ve At ile
ilgili olarak Bekleme Boksu Veterineri ile konsültasyon yapabilir.
3. Bekleme Boksu Veterineri aşağıdaki şekilde Atın fiziksel bir muayenesini yapar:
a) Yaralı veya ağrılı olduğu düşünülen tüm bölgeler elle kontrol edilir,
b) Tırnak ağrısını değerlendirmek için tırnak muayene pensi kullanılabilir,
c) Eklemlerin hareket kabiliyetini değerlendirmek için bacağın distal eklemlerinin
pasif fleksiyonu yapılır. Aktif fleksiyon testlerine (fleksiyon sonrasında Ata süratli
yaptırılmasına) izin verilmez.
4. Dairede adeta ve süratliye izin verilir.
5. Muayene Bekleme Boksu Veterineri Kontrol Heyetini uygun şekilde bilgilendirmek
İçin yeterli klinik değerlendirmelerin yapılmış olduğuna karar verene kadar devam eder.
6. Eğer Bekleme Boksunda iken Atın sürekli olarak topalladığı görülürse, İlgili kişi
veya SK’ye Bekleme Boksu Veterineri tarafından bilgi verilir. SK bu durumda Yarışmadan
çekilmeye karar verebilir.
7. Bekleme Boksu Veterineri Kontrol Heyetine Karar alma konusunda yardımcı olmak
amacıyla tavsiye değil, açık klinik bilgiler sunmalıdır.
p) Bekleme Boksuna Gönderilen Atların Tekrar Kontrolü: At daha sonra, ya hemen
son Attan sonra veya At Kontrolü esnasında uygun bir arada, burada belirtilen uygulama
uyarınca tekrar kontrol edilir. Tekrar kontrolün sonuçları derhal ilan edilmelidir.
r) Ertesi Sabah Yapılan Tekrar At Kontrolü:
1. At Terbiyesi, Engel Atlama, Atlı Araba, Reining ve Atlı Jimnastik’de ilk
Yarışmanın sabahında yapılacak bir Tekrar Kontrole izin verilebilir.
2. Ertesi gün sabahı yapılan Tekrar Kontrol, Atın Yarışmaya kabul edilip edilmediğine
dair son kararın verilebilmesi için, burada belirtilmiş olan uygulama uyarınca
gerçekleştirilmelidir.
3. Eğer At Sabah Yapılan Tekrar Kontrolde geçerse, ADMKİP testlerinden geçmesi
gerekebilir.
4. Kontrol Heyetinin kararı kesin ve bağlayıcıdır; bu karara karşı temyiz başvurusu
yapılamaz.
5. Atlı Araba Yarışmalarında, tekrar kontrol sadece At kontrolünde Atın Yarışmaya
uygun olup olmadığına karar verilemediği zaman yapılır. Tekrar kontrolde de At aynı
SK/İlgili kişi tarafından takdim edilmelidir. RYV/VK ve bekleme boksu veterinerinin
görüşleri alındıktan sonra HH’nin tüm Üyeleri ve RYV/VK üyelerine Atın Yarışmaya uygun

olup olmadığına dair Kararlarını Evet veya Hayır olarak belirtmeleri için birer Oy Pusulası
verilir. Bu pusulalar toplanarak HH Başkanına sunulur ve HH Başkanı Atın kabul edilip
edilmediğine dair çoğunluğun kararını ilan eder. Tekrar kontrolün aynı kategorideki Atlar için
iki ayrı şeritte yapıldığı durumunda her iki şeridin HH üyeleri o şeritte görevli RYV/VK üyesi
ile bir araya gelerek oylamaya katılırlar. Oy toplamının çift sayı olması halinde oylamaya
katılan RYV’nin oyu 2 (iki) kere sayılır. Bu kararda temyiz geçerli değildir. BBV’nin
bulunması zorunludur.
s) Geç Kontrol: İstisnai durumlarda, HH ve RYV/VK’nun onayı ile Geç bir (ilk) At
Kontrolü yapılabilir.
1. Eğer Ertesi gün sabah yapılan Tekrar Kontrol gerçekleştirilmişse, Geç Kontrole izin
verilmez.
2. HH’nin kararı ile, Atın Geç (İlk) Kontrolde geçmemesi halinde Tekrar Kontrol
mümkün olmayabilir.
(5) Disipline Özel Ek Muayeneler: Atlı Araba Yarışları, Üç Günlük Yarışma, Atlı
Dayanıklılık ve Engel Atlama için aşağıdaki disipline özel, ek muayeneler yapılır:
a) Atlı Araba Yarışmaları:
1. İlk At Kontrolü: Bu Kontrol tüm Yarışmalarda ilk Yarışmanın başlangıcından önce
yapılmalıdır. HH Başkanının yönetiminde, HH’nin en az bir diğer Üyesi, RYV ve/veya VK
Başkanı ile birlikte gerçekleştirilmelidir.
a) Güvenlik açısından, Atlar Kontrole başlıkla getirilmeli ve boş dizgin veya yedek ipi
ile takdim edilmelidir. Tüm Atların üstünde kimlik numarası bulunmalıdır.
b) Atların ayaklarında bandaj veya üstünde örtü/blanket olmasına izin verilmez.
c) Hiçbir At kimliği örneğin boya uygulanarak gizlenmiş bir şekilde takdim edilemez.
ç) Elinde kamçı bulunan Yarışmada görevli bir Komiser hazır bulundurulmalıdır. Bu
Komiser Atın süratli yapmayı reddetmesi halinde yardımcı olabilecek olan tek kişidir. İlgililer
Atı takdim ederken ellerinde kamçı bulunamaz. Talep üzerine aygırlar ve sorunlu Atların
kontrol edilmesi için kısa bir kamçının kullanımına Kontrol Heyeti tarafından izin verilebilir.
d) Kontrol Atın dururken kısa bir gözlemi ile başlar. Ata daha sonra Kontrol Heyetinin
önünde adeta yaptırılmalıdır. Daha sonra At 30 metre boyunca heyetten süratli ile uzaklaşmalı
ve yine süratli ile heyetin yanına dönmelidir.
e) Bir Veterinerin Atın bacakları veya diğer bölgelerini ellemesine izin verilse de
Veteriner başka hiçbir klinik test yapamaz (yani bir bacağı bükemez, Ata dairede adeta veya
süratli yaptıramaz)
f) İstisnai veya şüpheli durumlarda, Kontrol Heyeti bir Atın At Kontrolü esnasında
uygun bir zamanda, daha detaylı olarak muayene edilmek için resmen denetlenen bir bekleme
alanına (Bekleme Boksu) yönlendirilmesine karar verebilir (kamçıya izin verilmez), veya

Sporcu tarafından herhangi bir varsayımda bulunulmaksızın bir sonraki gün tekrar kontrol
edilmek üzere karar verebilir. Ancak İlk At kontrolünde bir karar alınmışsa (kabul veya ret)
sonraki gün tekrar kontrol mümkün değildir.
g) Tekrar kontrolde de At yine aynı kişi tarafından takdim edilmelidir.
h) Bir sonraki gün tekrar kontrol edilmesine karar verilen ve kontrolü geçen tüm
Atlardan yasaklı maddeler için örnek alınabilir.
i) Yarışmaya uygun olmadığına (belirgin topallık, ciddi yaralanma veya kötü genel
durum) karar verilen Atları Men etme yetkisi sadece HH Üyelerine aittir. Bir Veteriner, Atın
iyiliğiyle ilgili bir sorunun olduğu haller haricinde, bir Atı Men etme yetkisine sahip değildir.
ı) Atın daha detaylı olarak veya tekrar kontrol edileceği tüm hallerde, HH tüm Üyeleri
ve RYV/VK üyelerine Atın Yarışmaya uygun olup olmadığına dair kararlarını Evet veya
Hayır olarak bir "X" işareti ile belirtmeleri için birer Oy Pusulası verilir. Bu pusulalar
toplanarak HH Başkanına sunulur ve HH Başkanı Atın kabul edilip edilmediğine dair
çoğunluğun kararını ilan eder. Eğer HH Üyeleri ile RYV/VK oy sayısı çift bir sayı ise, o
zaman sadece HH Başkanı ve RYV ya da VK Başkanı oy verir. Bu karara karşı temyiz
başvurusunda bulunulamaz.
2. Atların Koşumlu Halde Kontrolü: Bu Kontrol, Maratonda B bölümünün
başlangıcından önceki 10 dakikalık zorunlu mola esnasında ve bu molanın verildiği yerde,
tüm Yarışmalarda yapılmalıdır. HH’nin bir Üyesi ve bir Veteriner bu kontrolden sorumludur.
Bu işlem Sporcunun B Bölümü başlamadan önce Atları ile ilgilenmesi için yeterli zamanının
kalması amacıyla hızla, ancak özenle gerçekleştirilmelidir.
a) Atların uygunluğu konusunda kalp atım sayısının, solunum sayısının ve vücut
sıcaklığının VT uyarınca ölçümünü de içerebilecek olan klinik bir muayene ile karar
alınmalıdır. Bu muayene sonuçları kaydedilmelidir.
b) HH Üyesi, Atın sakat, yaralı veya açıkça tükenmiş ve Yarışmaya devam edemez
halde olması halinde, Sporcuyu Elimine etmelidir.
3. Atların Koşumlu Halde muayenesi: Bu Muayene tüm Yarışmalarda, Maratonun B
bölümünün bitiş noktasında yapılmalıdır. Herhangi bir Atın derhal tedaviye ihtiyaç duyması
ihtimaline karşı görevli bir RTV’nin denetimi altında gerçekleştirilmelidir. Veteriner bir Atı
Men etme yetkisine sahip değildir. Kendisi bulgularını son Sporcunun Maratonu
tamamlamasından sonra en kısa sürede RYV /VK Başkanı ve HH Başkanına bildirmelidir.
4. Konilerden önce Koşumlu Halde Kontrol: Bu Kontrol, sadece Maratondan
sonraKonilerin olduğu Yarışmalarda, herhangi bir At Konilere başlamadan önce yapılmalıdır.
HH’nin bir Üyesi ile birlikte RYV veya VK’ndan oluşan bir Kontrol Heyeti tarafından
gerçekleştirilmelidir.

a) Koşumlu Halde Kontrol tüm Yarışmalarda zorunludur. At(lar) Sporcunun kendisi
tarafından takdim edilmelidir. At(lar)ı Kontrolde takdim etmeksizin yarışan Sporcular elimine
edilir.
b) Atlar Arabaya koşulu olarak kontrol edilir. Bandajlar, tırnak lastikleri ve
bilekliklere izin verilse de eğer gerekirse çıkartılmalıdır.
c) Bir Atın Yarışmaya devam etmesi uygun görülmezse, sadece HH Üyesinin Atı Men
etme yetkisi vardır.
b) Üç Günlük Yarışma (ÜGY):
1. Arazi Parkuru Isınma Sahası: Tüm şüpheli vakaların HH’ne bildirilmesi için, Arazi
Parkurunun startı yakınlarında OK tarafından RYV’nin onayı ile atanan yetkili bir veteriner
hazır bulunmalıdır.
2. Arazi Parkuru Finiş Bölgesi: At Arazi Parkurunu bitirdiği zaman bir At muayenesi
yapılır. Bu muayene OK tarafından RYV’nin onayı ile atanan yetkili bir veteriner tarafından
gerçekleştirilir. Yaralı veya tükenmiş bir ata derhal müdahalede bulunmanın yanı sıra, bu
veteriner her bir Atın;
a) Kendi ahırına derhal yürüyerek dönmesinin uygun olup olmadığına;
b) Ahırına dönmeden önce tedavi görmek üzere orada kalıp kalmayacağına;
c) Ya doğrudan doğruya ahırına ya da bir veteriner kliniğine bir araç ile taşınıp
taşınmayacağına karar verir. Bu veterinerin herhangi bir Atı Yarışmadan elimine etme yetkisi
olmasa da, Ata kötü muamele edildiğinden şüphelenilen tüm durumları HH ve RYV’ne
bildirmesi gerekir.
ç) Arazi Parkuru esnasında yarışmayı terk eden, elimine olan veya durdurulan tüm
Sporcular Atlarının Yarışma alanından ayrılmadan önce RYV veya görevli bir veteriner
tarafından kontrol edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yarışma yerini işbu Madde uyarınca
gerekli olan veteriner kontrolünü yaptırmadan terk eden tüm Sporculara otomatik olarak
uygunsuz davranış için bir Sarı Uyarı Kartı verilir.
3. İkinci At Kontrolü: Bu Kontrol Engel Atlamadan önce gerçekleştirilir. Aynı kontrol
Heyeti tarafından ve ilk At Kontrolü ile aynı şartlarda gerçekleştirilir.
4. Kısa Programlı Üç Günlük Yarışmalarında At Kontrolü: Kısa Yarışmalarda ilk At
Kontrolü isteğe bağlı olsa da, bu Kontrolün yapıldığı hallerde detaylar Yarışmanın
programında yayınlanmalıdır.
a) Eğer ilk At Kontrolü yoksa, RYV/VHM Atın yarışmaya uygunluğunu Üç Günlük
Yarışma Kuralları uyarınca Varışta Muayene esnasında değerlendirmelidir. RYV/VHM
tarafından yarışmaya uygun görülmeyen Atlar HH’ne bildirilmelidir.
b) Kısa formatlı Yarışmalarda, eğer Engel Atlama testi son test ise, ikinci At Kontrolü
zorunludur.

c) Atlı Dayanıklılık: Genel olarak: Veterinerlerin tüm kontrollerde bir atı
değerlendirme sorumlulukları arasında bir fark yoktur. Aynı standartlar hem metabolik ve
kalp atım sayısı açısından ve hem de yürüyüş değerlendirmesi açısından Atın yarışmaya
devam edip edemeyeceğine karar verilmesi için geçerlidir.
1. Kalp Atım Sayısı Değerlendirme Protokolü: Tüm kalp atım sayısı ölçümleri bir VK
üyesi tarafından gerçekleştirilir.
a) Kontrol sırasında ölçülüp kaydedilecek ilk parametre kalp atım sayısıdır. Atın
devam edebilmesi için kendine gelmesinin ve kondisyonunun en önemli kriteridir.
b) Kalp atım sayısının doğru bir şekilde kaydedilmesi için her önlem alınmalıdır. Kalp
atım sayısı ölçümü, atın hareketlenmesi veya heyecanlanması nedeniyle muayeneyi imkânsız
veya hatalı duruma düşürürse, muayene durdurulmalı, at sakinleştirildikten sonra tekrar
yapılmalıdır.
c) Kontrolü geçmek için maksimum kalp atım sayısı dakikada 64 atım veya
programda belirtildiği şekilde olmalıdır.
2. Stetoskop Muayenesi: At kontrole getirildiğinde, bir stetoskop göğüs duvarının sol
tarafına ortalama dirsek hizasına uygulanır. Muayene eden Veteriner, kalbi dinlemek için en
uygun pozisyonu alır ve kalp seslerinin en iyi duyulacağı bölgeyi belirler.
a) Atım sayısını hesaplamak için için kronometreli saat kullanılır.
b) Kalp atımı duyulur halde ise kronometre açılır ve kalp atımı sayılır. Kronometre 15
saniyedeyken kalp atımı 16 veya daha düşükse, veya 30 saniyedeyken kalp atımı 32 veya
daha düşükse kronometre durdurulabilir. Her iki durumda da kalp atımı dakikada 64 veya
daha düşüktür. Sonra muayene tamamlanabilir. Eğer 15. ve 30. Saniyelerde kalp atımı sayısı
sırasıyla dakikada 16 ve 32 atımlardan (ya da programda belirtilmiş olan kalp atım
sayısından) yüksekse veya düzensiz, zor duyulur ya da üfürümlü ise sayım tam 1 dakika
üzerinden yapılır. At ya tekrar kontrol edilir ya da bir sonraki etaba devam etmeye hak
kazanamaz.
c) Tekrar Kontrolde Kalp Atım Sayısı 15 saniyede 16, 30 saniyede 32 ve 60 saniyede
64 atımdan (veya programda belirtilmiş olan kalp atım sayısından) yüksek ise At yarışmaya
devam etmeye hak kazanamaz.
3. Kardiyak İyileşme Endeksi her kontrolde kayıt edilir ve kondisyon muayenesinde
gereklidir. İlk ölçülen kalp atım sayısı kaydedildikten sonra At 80 metre (40 gidiş ve 40 geliş)
süratlide yürüyüş kontrolü ile birlikte 1 (bir) dakika dolduğunda ikinci kez Kalp atım sayısı
kaydedilir. Birinci ve ikinci kalp atım sayıları arasındaki fark Kardiyak İyileşme Endeksidir.
a) Başlangıçtaki kalp atım muayenesi (yukarıda açıklandığı gibi) stetoskop yardımıyla
yapılabileceği gibi FEI tarafından onaylanmış elektronik kalp atımı sayımı sistemiyle de
belirlenebilir.

b) Kardiyak İyileşme İndeksini belirlemek için yapılan ikinci kalp atım sayısı
muayenesi steteskopla yapılmalıdır. Bu muayene sırasında kalp bir dakika boyunca dinlenir
ve atın sağlıklı olarak devam etmesine engel teşkil eden anormal sesler yönünden de dikkatli
şekilde muayene edilir. Kardiyak İyileşme Endeksi birinci muayenedeki kalp sesleriyle ikinci
muayenedeki kalp sesleri arasındaki numerik farklılıktır ve metabolik muayenenin bir kısmını
oluşturur.
4. FEI Onaylı Elektronik Kalp Atım Sayımı Görüntüleme Sistemleri: Muayene için
gelen at hazır olduğunda sol göğüs duvarında dirsek hizasına elektronik okuyucu yerleştirilir.
Muayeneyi yapan hekim kalp atım sayısını kaydedebileceği uygun bir pozisyonda durmalıdır.
a) Okuyucunun başlatılmasıyla atım sayısı belirlenmeye başlar. Sistem 15, 30, 45 ve
60. saniyelerdeki değerleri belirleyebilmelidir. Her ölçümde kalp atım sayısı dakikada 64
(veya programda belirtilen kalp atım sayısı) ve altında olmalıdır. Bu durumda atın sağlıklı
olduğuna ve devam edebileceğine karar verilir.
5. Zorunlu Tekrar Kontroller: Veteriner Komisyonu, HH’ne danışarak, hangi Veteriner
Kontrol Noktalarında Atların ikinci bir zorunlu Kontrolü için takdim edilmesi gerekeceğine
karar verir. Bu kontrol Sporcuların söz konusu Veteriner Kontrol Noktasından çıkmasının
planlandığı saatten 15 dakika öncesine kadar yapılmalıdır.
6. Talep Üzerine Tekrar Kontroller: Muayeneyi gerçekleştiren veteriner, kontrol ettiği
Atın genel durumu ve metabolik istikrarının sürekliliği konusunda endişe duyarsa, Sporcunun
bekleme süresinde ve çıkıştan en çok 15 dakika öncesine kadar atını tekrar kontrol için takdim
etmesini talep edebilir. Bu kural atın yarışmaya devam etmesine fırsat tanımak amacıyla
şüphenin ilgili lehine yorumlanması için konulmuştur.
7. Veteriner Kontrol Noktasında At Kontrolü: Yarışma parkurundaki her aşamanın
sonunda Atın ilk zorunlu kontrolüdür. Atların bitiş çizgisini geçtikten sonra 20 (yirmi) dakika
(veya programda belirlenmiş süre) içinde VK’na takdim edilmesi gereklidir
8. Kalp Atım Sayısının Tekrar Kontrolü: Eğer Veteriner Kontrol Noktasında Atın kalp
atım hızı söz konusu Kontrol için belirlenmiş olan parametrelerden daha yüksekse, at
tanımlanmış olan süre içerisinde ikinci kez kontrolden geçirilebilir.
9. Kalp Atım Sayısı: Anormal derecede yüksek kalp atım hızına veya programda
tanımlanmış olan ya da VK’nun tavsiyesi üzerine H H tarafından düzeltilmiş olan
parametrelerden daha yüksek kalp atım hızına sahip Atların Yarışmaya devam etmesine izin
verilmez ve bu Atlar bir sonraki aşama için kalifiye olamamış sayılır. Tüm anormal kalp
sesleri kaydedilmelidir. Bir Atın kalp atım hızından dolayı bir sonraki aşamaya kalifiye
olamaması için, Atın kalp atım hızının tanımlı parametrenin üzerinde olduğunun ikinci bir
Veteriner tarafından derhal doğrulanması gereklidir.
10. Solunum Sistemi: Solunum hızı veya tipinde görülen ve VK tarafından Atın
güvenliğini tehlikeye attığı düşünülen anormallikler, atın bir sonraki aşama için yeterlilik
almasına engel olarak kabul edilir.

11. Genel Durum: Genel olarak kötü durumda olan veya anormal derecede yüksek bir
vücut ısısı bulunan Atlar bir sonraki aşamaya geçemez.
12. Metabolik Durum: Müköz Membranlar, Kapiller Dolum Süresi, Dehidrasyon,
Bağırsak Aktivitesi, Davranışlar ve Kardiyak İyileşme Endeksi dâhil (ancak bunlarla sınırlı
olmayan) ve bir atın yarışmaya devam etmeye uygunluğunu gösteren parametrelerin
incelenmesi ve kaydedilmesi suretiyle değerlendirilir.
13. Bir Atın Metabolik Durum Bozukluğu, yumuşak doku yaralanmaları veya diğer
sebeplerden dolayı bir sonraki aşamaya kalifiye olamaması için üç veterinerden oluşan bir
heyetin klinik bulguları aralarında tartıştıktan sonra Atın geçmesi veya geçmemesi için
yapılacak gizli bireysel bir oylamanın sonuçlarını doğrudan doğruya HH’nin bir üyesine
iletmesi gereklidir.
14. Yürüyüşlerde Düzensizlik: İlk veya son kontrolde veya parkur esnasında herhangi
bir kontrolde, yürüyüşünde süratlide veya eşdeğer bir yürüyüşte sürekli olarak görülen, ata
önceden fleksiyon veya kuvvetlice elle yoklama yapılmaksızın düz bir yolda yedekte serbest
dizginde süratli yaptırılmasıyla gözlemlenebilen; Ata acı verdiği gözlemlenen veya Atın
atletik olarak güvenli bir performans gösterme kapasitesini tehlikeye atan bir düzensizlik olan
bir At Yarışmadan çıkartılır ve bir sonraki aşama için hak kazanamamış olarak kabul edilir.
a) Eğer, Ata bir kez süratli yaptırıldıktan sonra, kontrol eden veteriner Atın Yarışmaya
devam etmeye uygunluğu konusunda şüpheye düşerse ata üç veterinerden oluşan bir heyet
tarafından tekrar süratli yaptırılır. Veteriner Heyetinin incelemesi, atın geçmesi veya
geçmemesi için gizli bireysel bir oylama yaparak oylamanın sonucunu doğrudan doğruya
HH’nin bir üyesine iletecek olan, üç veterinerin gözlemiyle yapılmalıdır. Üç veterinerden
herhangi biri, eğer isterse, oylamadan önce Ata tekrar süratli yaptırılmasını isteyerek ata ve
Sporcuya bir şans daha tanıyabilir. Söz konusu veteriner bu talebini ata tekrar süratli
yaptırılmasını isteyecek olan, orada hazır bulunan HH üyesine iletmelidir. Üç veterinerin
bağımsız olarak ve tartışma yapılmaksızın kullanacağı oyların çoğunluğuna dayanan son karar
kesindir. Ancak, eğer heyet (biri ilk kontrol veterineri ve ikisi heyet tarafından
gerçekleştirilen) 3 teşebbüsten sonra atın devam etmesinin uygun olup olmadığına takdimdeki
bir atadan dolayı veya veterinerlik kriterlerine dayanarak halen karar veremiyorsa, At elenir.
b) Bir Atın yürüyüşündeki tüm olağan dışı bulgular, elenme sebebi olsun ya da
olmasın, Atın Veteriner Kartına işlenmelidir.
c) İncinmeler, Ezikler ve Yaralar: Ağızda, bacaklarda kolan ve eyer yaraları dâhil
olmak üzere, vücut üzerindeki tüm incinme, ezik ve yara kanıtları kaydedilmelidir. Eğer
yarışmaya katılım veya katılıma devam etme söz konusu incinme, ezikler veya yaraları ciddi
bir şekilde kötüleştirecekse, Atın devam etmesine izin verilmez.
ç) Nallar ve Ayaklar: Atlara nalsız olarak binilebilir, ancak eğer At nallıysa nallama
doğru yapılmış ve nallar yarışma için uygun durumda olmalıdır. İlk kontrolde nallı olan Atlar
finiş çizgisini bir veya daha fazla nalları olmaksızın geçebilirler. At botlarına ve pedlere izin
verilir. Ancak, her durumda, Atın ayaklarının durumu ve bunun Atın atletik olarak performans

gösterme kabiliyeti üzerinde etki yaratması veya Ata ilerlerken ağrı verdiğinin gözlemlenmesi
Atın bir sonraki aşama için katılmaya hak kazanamaması manasına gelir.
d) Ferdi Veteriner Kartları: Ferdi veteriner kartları ilk kontrolden önce düzenlenmeli
ve her kontrolden sonra doldurulmalıdır.
e) Son Kontrol: Atın Yarışmanın finiş çizgisini geçmesinden sonra yapılan Son
Kontrolde, sadece tek bir takdime izin verilir ve bu takdim tanımlanmış olan süre içerisinde
gerçekleştirilmelidir.
1. Son Kontrolde, tüm atlara ilk olarak VK’nun üç üyesinden oluşan bir heyet önünde
süratli yaptırılmalıdır. Panelin bir üyesi oylamadan önce ata sadece bir kez daha süratli
yaptırılmasını isteyebilir.
2. Son kontrolde VK’na takdim için kalifiye olabilmesi amacıyla, atın kalp atım
sayısıbitiş çizgisini geçmesinden itibaren 30 dakika içerisinde 64 (veya programda belirtilmiş
olan parametreler dâhilinde) veya daha düşük olmalıdır. Bu kriterleri karşılamayan atlar
sıralamaya alınmaz ve finiş çizgisini geçtikten sonraki 30 dakika içerisinde yine de kontrol
için VK’na gösterilmelidir.
3. Her durumda, kalp atım hızı programda belirtilmiş olan süre içerisinde ölçülmeli ve
veteriner kartına işlenmelidir.
4. Son Kontrolün amacı atın normal bir dinlenme süresinden sonra bir diğer tam
aşamaya devam etmesinin uygun olmadığının belirlenmesidir ve bu kontrol takdime yeterlilik
için sadece tek bir şans tanınması haricinde parkurda gerçekleştirilen kontroller ile aynı
kurallar ve kriterler ile ve aynı şekilde gerçekleştirilir. Tüm atlar ayrıca kendi veteriner
kartları ile karşılaştırılarak da kontrol edilir.
5. Bir günde 160 km’lik veya 2 ya da daha fazla günde ortalama 100 km’lik Atlı
Dayanıklılık Yarışmalarında, yarışmaya katılan tüm atlar Veteriner Komisyonu tarafından
belirlenen şekilde finiş çizgisini geçtikten sonra belirli bir süre boyunca veteriner denetimi
altında olmaları amacıyla Yarışmanın Belirli Ahır Bölgesinde kalmalıdırlar.
f) Diğer Kontroller: Yarışma boyunca tüm atlara veya rastgele seçilen herhangi bir ata
HH veya RYV/VK tarafından başka kontroller de yapılabilir.

Tablo 3: At Kontrol Heyeti Üyeleri Özeti:
Disiplin

Heyet Üye Sayısı

At Terbiyesi

En az 2

Atlı Araba

3

İlk At Kontrolü
-HH başkanı
-HH en az 1 üye
- RYV veya VK

2

Koşumlu Halde Kontrol
-HH 1 üye
-Görevli Veteriner

2

Kukalardan önce Koşumlu Halde Muayene
- HH 1 üye
-RYV veya VK

Atlı Dayanıklılık

At Kontrol Heyeti
-HH başkanı
-HH diğer üyeleri dâhil edilebilir
-RYV veya VK

3-6

Tekrar Kontrol
-HH tüm üyeler
-RYV

Yarışmacı
sayısına bağlı (her
15;on beş at için
1; bir Vet. Hekim)

İlk Kontrol
-VK tüm üyeleri
Son Kontrol
-VK üyeleri

3
3-4

İlk ve İkinci At Kontrolleri
-HH tamamı(2 veya 3 üye)
- RYV veya VK

Engel Atlama

3

İlk ve Diğer At Kontrolleri
-HH üyeleri
- RYV veya VK

Reining

2

-HH üyeleri
- RYV veya VK

3 Günlük Yarışma

g) Bacaklarda Duyarlılık Kontrol Protokolü: Bu protokolün amaçları: Atların iyiliğinin

At için Davranış Kurallarında belirtilmiş olan prensipler uyarınca korunması ve tüm Sporcular
için eşit şartların sağlanmasıdır.
1. Bir bacak veya bacağın bir bölümü aşırı duyarlı veya duyarsız ise (ki her iki durum
da “bacaklarda anormal duyarlılık” olarak kabul edilir), atların yarışmasına izin verilmez.
Aşırı duyarlı bacaklar elle muayeneye aşırı veya anormal bir tepki verir. Duyarsız bacaklar,
duyarlılık farkı devam ettiği süre boyunca, sinirlerin operasyonla kesilmiş olduğu
(neurectomy) veya kimyasal maddelerle duyarsızlaştırmanın meydana geldiği anlamına gelir.
2. Tüm Atlar, parkurlar arası ve Barajdan öncesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, Protokol uyarınca bir Yarışmanın tüm Süresi boyunca anormal bacak
duyarlılığı için Muayeneye tabidir. Atlar bir Yarışmanın Süresi boyunca bir kez veya daha
fazla muayene edilebilir.
3. Atlar Protokol uyarınca rastgele seçilebilir veya özel olarak hedeflenebilirler. Test
edilmek üzere seçilen tüm Atlar derhal Muayeneye hazır olmalıdır, aksi takdirde hemen Men
edilirler. Bir Yarışmada belirli bir sayıda atı muayene etme zorunluluğu yoktur.
4. Muayene, TBF’nin görevlendirdiği iki veteriner ("Muayene Veterinerleri")
tarafından, anormal bacak duyarlılığını tespit etmek amacıyla tasarlanmış klinik bir muayene
("Muayene") ile yapılır. Muayeneden önce veya sonra bir termografi incelemesi yapılabilir.
Muayenenin amacı ve sürecinin daha detaylı bir özeti talep üzerine SK veya temsilcisine
verilir.
5. Yarışmanın herhangi bir gününde Muayene Veterinerleri tarafından gerçekleştirilen
birinci Muayene anlamına gelen İlk Muayene videoya kaydedilir ve eğer geçerliyse,
termografi görüntüleri saklanır.
6. Muayene esasen herhangi bir anormal bacak hassasiyetinin bulunup
bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Atın bacaklarının alt kısmının uygun bir şekilde elle
dokunarak muayene ile oluşur. Elle muayenenin makul sayıda tekrarı gerekebilir ve, bu
durumda, Muayene Veterinerleri herhangi bir hassasiyet veya yaralanma/sakatlanmayı daha
kötü bir hale getirmemek için özen gösterir.
7. Uygun olan hallerde, sıcaklığın ve fizyolojik ısı derecelerinin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla tüm bacakların distal kısımları termografi kamerası ile
görüntülenebilir.
8. Süratlide yapılan topallık muayeneleri bu muayenenin bir parçası değildir.
9. İlk Muayenede elde edilebilecek anlamlı termografik bulgular aşağıdaki gibidir:
a) Yan yana her iki bacaklarda 2 (iki) santigrat derece’yi aşan bir sıcaklık farkı
ve/veya,
b) Bacaklardan biri veya daha fazlasında lokalize veya genelleşmiş bir yüksek veya
düşük sıcaklık bölgesi

10. İlk Muayenede elde edilebilecek anlamlı klinik bulgular aşağıdaki gibidir:
a) Elle muayeneye karşı anormal bir tepki, veya
b) Bacağın/bacakların derisinde diğer görünür değişiklikler.
11. Eğer, Muayeneyi takiben, iki Muayene Veterineri İlk Muayenenin Atta anormal
bir bacak hassasiyeti olduğuna işaret ettiği konusunda anlaşmaya varırsa, Muayene
Veterinerleri SK veya temsilcisini bulgular konusunda bilgilendirir ve işbu Madde uyarınca
başka hiçbir yaptırımda bulunulmaksızın Atı Yarışmadan çekme fırsatı tanır. Eğer SK Atı
Yarışmadan çekmeyi reddederse, Muayene Veterinerleri SK veya temsilcisini Atın Yarışmaya
devam edip edemeyeceğini belirlemek amacıyla işbu talimatta belirtilmiş olan uygulamalar
uyarınca HH tarafından tespit edilecek bir saatte bir Son Muayeneye tabi tutulacağı
konusunda bilgilendirir.
12. Son Muayeneye başlandıktan sonra, Son Muayene bacaklarda anormal bir
hassasiyetin bulunmadığını doğrulayacak şekilde sonuçlanana kadar SK’nin Atla yarışmaya
girmesine, Atı eğitmesine ve/veya çalıştırmasına izin verilmez, ve bundan sonra Atı
Yarışmadan çekmesine de izin verilmez ve SK artık Son Muayenenin sonuçlarına tabi olur.
Eğer anormal duyarlılığın herhangi bir kimse tarafından yapay olarak tetiklendiğine dair bir
kanıt varsa, TBF bilgilendirilir ve TBF Disiplin Kurulu kararı ile SK ve/veya DP Üyesine
karşı Atlara Kötü Muamele davası açılabilir.
13. Son Muayene RYV tarafından HH’nin en azından bir üyesi ile birlikte
gerçekleştirilir. Yarışmada bir Temyiz Kurulu (TK) varsa, SK TK’nun en azından bir üyesinin
Son Muayenede hazır bulunmasını talep edebilir. Son Muayene videoya kaydedilir.
a) Muayene Veterinerleri İlk Muayenenin bulgularını Son Muayenede hazır bulunan
diğer Görevlilere izah eder. RYV daha sonra Atın Muayenesini gerçekleştirir.
b) SK ve/veya temsilcisi savunma yapma hakkına ve istedikleri bütün bilgileri ve/veya
kanıtları sunma fırsatına sahiptir.
c) Son Muayenede mevcut bulunan tüm Görevliler Muayene Veterinerlerine ve/veya
SK ve/veya temsilcisine soru sorma fırsatına sahiptir. SK’nin veya temsilcisinin sorulara yanıt
vermeyi reddetmesi TBF’na bildirilir ve gereken yapılır.
ç) Atın işbu Madde uyarınca Men edilmesi için, Muayene Veterinerleri, RYV, HH’nin
bir üyesi Atın bacaklarının anormal şekilde duyarlı olduğuna ve Atın yarışmadan men (Men)
edilmesinin gerektiğine oybirliği ile karar vermelidir. Eğer bir TK üyesi de hazır bulunuyorsa,
bu kişi de Atın anormal duyarlılıktan dolayı Yarışmadan Men Edilmesi Kararını
desteklemelidir.
14. Sözlü veya Yazılı bir karar Son Muayenenin tamamlanmasından itibaren otuz (30)
dakika içerisinde ilan edilir. HH veya TK üyesi Son Muayenenin tamamlanma saatini tam
olarak kaydeder.

a) Eğer Son Muayene İlk Muayenenin sonucunu doğrularsa, istisnai şartlar aksini
gerektirmedikçe, HH Atı Yarışmadan anormal bacak duyarlılığı sebebi ile Men eder. SK veya
temsilcisine yazılı olarak bildirimde bulunulur.
b) Eğer Son Muayene Atın bacaklarının anormal şekilde duyarlı olmadığını
gösterirse, At Yarışmaya devam edebilir. Eğer Son Muayene At/Binici kombinasyonunun
belirlenen saatte start almasına engel olmuşsa, HH Atın Yarışmaya tekrar girişini kolaylaştırır.
c) Muayene Atın son kez yarıştığı andan itibaren altmış (60) dakika içerisinde
başlamaz ise, Atlar işbu madde uyarınca bir Yarışmadan geriye dönük olarak yarışmadan men
edilemez. Bu durumda, HH veya varsa TK Atın söz konusu Yarışmadan geriye dönük olarak
men edilmesi için yetkisini kullanabilir.
15. SK’nin Yarışmadan men edildiğine dair bildirim ("Diskalifikasyon Formu") SK
veya temsilcisine verilir ve Muayene Veterinerleri, RYV ve HH’nin bir üyesi tarafından
imzalanır. Aynı zamanda, Diskalifikasyon Formu Yarışmadan Men edilmenin tanınması
amacıyla SK veya temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Eğer SK veya temsilcisi
Diskalifikasyon Formunu imzalamayı reddederse, HH veya RYV bu durumu Diskalifikasyon
Formunda belirtmelidir. İmzalamanın reddedilmesi Yarışmadan Men edilmeyi geçersiz
kılmayacağı gibi işbu Madde uyarınca gerekli yaptırımların hiçbirinde fark yaratmaz.
Diskalifikasyon Formunun kopyaları SK, HH Başkanı ve RYV’ne verilir. Formun orijinali
TBF tarafından saklanır.
16. Bir atın bacaklarda anormal duyarlılıktan dolayı yarışmadan men edilmesini
takiben SK’nin hakları:
a) Eğer bir At, aynı yarışmada At ve Sporcu kombinasyonunun yarışmaya hak
kazandığı farklı bir Yarışmadan on iki saatten daha fazla bir süre öncesinde yarışmadan men
edilmiş veya çekilmişse, SK veya temsilcisi Yarışmadan Men veya Atın Yarışmadan
çekilmesinden sonraki 30 (otuz) dakika İçerisinde HH’ne yazılı bir talepte bulunarak Atın
bacaklardaki duyarlılığın normal sınırlara dönmüş olması halinde aynı Yarışmada tekrar
Yarışmalara girmesine izin verilmesi amacıyla tekrar muayene edilmesini isteyebilir. Bu talep
yapıldıktan sonra, SK tekrar muayene edilene kadar Atı çalıştıramaz ve/veya eğitemez.
b) Tekrar Muayenesi bir HH üyesi ile birlikte RYVD veya Muayene Veterinerleri
tarafından gerçekleştirilir ve Atın bir sonraki Yarışmasından önce, HH tarafından belirlenen
bir saatte yapılır.
c) Tekrar Muayenesi RYV veya Muayene Veterinerleri tarafından yapılan bir
Muayeneden oluşur. Tekrar muayenede termografi kullanılabilir.
ç) Tekrar Muayenesi videoya kaydedilir. Eğer tekrar muayenesinde Atın bacaklarının
artık anormal şekilde duyarlı olmadığı tespit edilirse, Atın bir sonraki Yarışmaya katılmasına
izin verilir.
d) Yarışmadan men edilmiş bir Atın tekrar muayene edilme talebi herhangi bir At için
bir Yarışmada sadece bir kez yapılabilir.

17. Genel Noktalar:
a) Atın anormal bacak duyarlılığı yüzünden Yarışmadan Men Edilmesi kararına karşı
temyize başvurulamaz.
b) Eğer Sorumlu Kişi herhangi bir on iki (12) aylık süreçte işbu Protokol uyarınca üç
(3) kez Men edilir veya Atını Yarışmadan çekerse, istisnai şartlar aksini gerektirmedikçe iki
(2) aylık bir süre boyunca otomatik olarak yarışmalardan men cezası alır. Bu hüküm
çerçevesinde, söz konusu üç (3) kez üç yarışmadan men veya üç (3) Yarışmadan çekilme
veya toplamı üçe (3) eşit olan herhangi yarışmadan men edilme ve Yarışmadan çekilmeler
kombinasyonlarını içerecektir.
c) Muayeneler esnasında elde edilen tüm veriler yalnız ve özellikle TBF’na aittir ve
gizli tutulur.
ç) Bu Protokol işbu Veteriner Talimatı kapsamındaki diğer kurallar, süreçler ve
uygulamalardan bağımsızdır. Dolayısıyla, işbu Maddede bulunan hiçbir ifade (Bandajlar ve
Biniş Malzemeleri) dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere işbu VT kapsamındaki diğer
hiçbir Maddedeki süreçler veya yaptırımları sınırladığı şeklinde yorumlanamaz.
d) İlk muayene esnasında veya öncesinde, SK bacak hassasiyeti protokolü ile ilgili
önceden mevcut tüm sorunları beyan edebilir.
f) Bandajlar ve Biniş/Koşum Malzemeleri: İşbu VT’na ilaveten, belirli tipte malzeme
ile ilgili yasaklamalar ve şartlar da yine çeşitli Spor Kuralları uyarınca düzenlenmektedir.
1. Dişleri örten yanak lastikleri Yarışma süresi boyunca yasaktır.
2. Dil Bağı kullanılması yasaktır.
3. Atın sağlık sebebiyle bu tür bir malzemenin kullanımına ihtiyaç duyduğuna dair bir
veteriner beyanının bir Yarışmada malzemenin ilk kez kullanılmasından en azından 4 (dört)
hafta öncesinde TBF Veteriner Kurulu tarafından alınmış olması kaydıyla, Cornell
boyunlukları gibi boğaz destek malzemelerinin kullanımına izin verilir. Bu beyanın bir
kopyası Yarışma esnasında denetim amacıyla sürekli olarak saklanmalıdır.
4. Dil korumalarına sadece doğru kullanılmaları halinde izin verilir. Kantarmanın
etrafında sağlık açısından kaygı yaratacak ayrı parçalar kullanılmamalıdır.
5. Atın bacakları, bileklikleri, bandajları ve/veya diğer Biniş/Koşum Malzemeleri
Yarışmanın Süresi boyunca herhangi bir anda Komiserler ve/veya RYV/VK tarafından
muayene (kontrol) edilebilir. RYV bileklik kontrolü olacağından haberdar edilmelidir ve
gerekirse danışılmak üzere ulaşılabilir olmalıdır.
6. HH Başkanı yapılacak tüm programlı veya programsız muayene/kontrol konusunda
haberdar edilmeli, RYV/VK ise danışılmak için bilgilendirilmelidir.
7. Önemli Yarışmaların (Şampiyonalar, vb.) finallerinde yapılan kontroller için,
VK’nun bir üyesi kontrol esnasında hazır bulunmalıdır.

8. Bu muayenede aşağıdakiler kontrol edilmelidir:
a) Atın bacaklarındaki herhangi anormallikler veya duyarlılıklar;
b) Bileklikler veya bandajların şekli, boyutu veya ağırlığındaki herhangi kural
dışılıklar;
c) Diğer malzemelerdeki herhangi kural dışılıklar;
ç) Yabancı veya yasaklı malzemeler veya maddelerin varlığı.
9. Bu işlem aşağıdakileri gerektirir:
a) Isınma sahasına girmeden önce kontrol alanlarında bacaklar, bileklikler ve
bacaklara sarılan tüm diğer malzemeler (eğer kullanılıyorsa bandajlar) bacaklara takılmadan
önce kontrol edilmelidir;
b) Atın sahadan çıktığı yerdeki kontrol alanlarında komiser yakından incelemek için
tüm bileklikleri, bandajları veya bacaklarda bulunan tüm diğer malzemeleri çıkarmalıdır;
c) Atın bacakları incelenmelidir;
ç) Bileklikler terazi kullanılarak tartılabilir; ve
d) Tüm diğer malzemeler de yine kontrol edilebilir.
10. Eğer bir problem olduğundan şüpheleniliyorsa, At ve incelenen tüm malzemeler
RYV/VK tarafından daha detaylı bir şekilde incelenene kadar sıkı bir şekilde denetim altında
tutulmalıdır.
a) RYV/VK Atın kimliğini pasaporttaki çizimle ve mikroçipi ile karşılaştırarak
doğrulamalı ve Atın ve SK’nin ismi ve TBF Pasaport numarasını kaydetmelidir.
b) Bileklikler veya bacaklarla ilgili kaygılar varsa, RYV/VK üyesi; tahriş, ciltte hasar
veya anormal duyarlılığı değerlendirmek amacıyla, bacakların elle kontrol de dâhil olmak
üzere, Atı muayene etmelidir. Termografik bir muayene de yapılabilir.
c) Kullanılan Malzemeler ile ilgili kaygılar varsa, RYV/VK’nun atın iyiliği veya
sağlığı ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunması gerekebilir.
ç) RYV Atın ismi ve FEI Pasaport numarasını, SK’yi ve tüm muayenelerin detaylarını
Yarışmanın sonunda düzenlenen TBF Veteriner Raporuna dâhil etmelidir.
d) Eğer muayenenin sonucunda şüpheli materyal, tahriş, ciltte hasar veya bacaklarda
anormal duyarlılık tespit edilirse, HH Başkanı derhal haberdar edilmelidir.
e) Eğer bileklikler, bandajlar veya malzemenin şekli, boyutu veya ağırlığı ile ilgili
kural dışılık düzeltilirse, Atın Yarışmaya devam etmesine izin verilebilir.

f) Eğer kural dışılık ciltte hasar, anormal duyarlılık veya yabancı malzemeler veya
maddelerin varlığı ile ilgiliyse, Atın Yarışmaya devam etmesine izin verilmez ve At Elimine
ya da Yarışmadan Men edilebilir.
g) Hukuki araştırma için gerekli olabilecek malzemelerin (bandajlar, bant, uygulanan
maddeler vs.) bir örnek alma kiti içerisinde saklanması ve kimlik tespiti için resmi barkod
etiketleri ile birlikte, belirlenmiş olan laboratuara gönderilmesi önerilmektedir. Kullanılan
maddeler uçucu olabileceğinden, malzemenin mümkün olan en kısa sürede kapalı bir torba
veya bir örnek şişesine konulması esastır.
ğ) İlgili bacakları gösteren fotoğraflar ve/veya bir video çekilmeli ve raporlanan tüm
yazılı materyal şahit(ler) tarafından imzalanmalıdır.
h) Yaralanmalar/Sakatlanmalar: Ulusal Binicilik Yarışmalarına katılan Atlar
yaralanma/sakatlanma denetimi protokollerine tabidir. Bu bilgiler Atın iyiliğinin sürekli
olarak en ön planda tutulmasının ve Yarışmalara katılan tüm Atlar ve Sporcuların güvenliği
konusunda sağlam bilimsel muhakemenin uygulanmasını sağlamak amacıyla esastır.
1. Bir Atın ölümcül bir şekilde yaralanması veya sakatlanması ya da ölmesi halinde,
VHM ve OK tarafından düzenlenen protokoller işbu VY uyarınca derhal uygulanmalıdır. Bir
acil durum planlama toplantısı Yarışmanın başlangıcında yapılmalı ve gerekli eylemleri
kapsamalıdır. Ölüm bildirimleri mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır.
2. Bazı Yarışmalarda, söz konusu Yarışma veya Yarışmada meydana gelen tüm
yaralanmalar / sakatlanmaların denetlenmesi için bir yaralanma / sakatlanma denetim
protokolü uygulanabilir ve TBF Veteriner Kurulu tarafından atanan bir Yaralanma /
Sakatlanma Denetimi Görevlisi (VHM, Araştırma Asistanı vb.) tarafından yürütülebilir
a) Bir Yarışmada meydana gelen tüm yaralanmalar / sakatlanmalar yarışma bitimine
kadar ya da yarışma sona erdikten en geç 48 saat içinde TBF’na rapor edilmelidir. Yarışmada
gerçekleşen ölümcül vakalar ise, ölümün gerçekleşmesinden sonraki 12 saat içinde rapor
edilmelidir.
b) Bu tür tüm yaralanmalar / sakatlanmalar veya medikal bilgiler her zaman kesinlikle
gizli tutulmalı; Asla VK/RYV’nin Atın yarışmaya uygunluğuna dair Kararlarını etkilemekte
kullanılmamalı, ve Yaralanma / Sakatlanma Denetim Görevlisi tarafından TBF’na sunulmalı
ve başka herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.
c) Atın daha detaylı muayene için Yarışma yerinden ayrılmasını gerektirecek şekilde
önemli bir yarası / sakatlığı bulunan tüm Atlardan, Yarışma yerinden ayrılmadan önce,
ADMKİP uyarınca örnek alınabilir. Eğer örnek alınmadan önce herhangi bir muayene
uygulanmışsa, bu durum eksiksiz olarak kaydedilmeli ve TBF’na gönderilmelidir.
ç) Eğer bir At bir Yarışma esnasında herhangi bir sebepten dolayı ölürse, RYV olayın
durumunu anlatan bir rapor yazacaktır Atın ismi ve TBF Pasaport ve Mikroçip numarasının,
olayın detaylarının, yerinin, hava şartlarının ve Yarışmanın aşamasının TBF Veteriner
Raporuna dâhil edilmesi sağlanmalıdır.

d) Herhangi bir atın yarışma sırasında ya da yarışmadan sonra; atın yarışmaya
katılmasından dolayı oluşan ölümcül hastalık ya da sakatlanma atın ölümünü takiben SK
tarafından TBF’na 72 saat içinde rapor edilmelidir.
3. Eğer RYV’nden, eğer varsa, yarışmada yaralanan/sakatlanan tüm Atlar için bir
yaralanma / sakatlanma bildirim formunu doldurması istenirse, söz konusu Veteriner bu
Yaralanma / Sakatlanma Bildirim formunu 72 saat içerisinde Veteriner Raporu ile birlikte
TBF’na sunmalıdır.
4. TBF tarafından alınan yaralanma/sakatlanma bilgileri ve medikal bilgiler sadece
yaralanma / sakatlanma denetimi ve risk değerlendirmesinde kullanılabilir ve kesinlikle gizli
tutulur.
5. Bir Yarışma esnasında yaşanan ve Atın yarışmaya olan uygunluğunu etkileyerek
Atın Yarışmaya katılmasını engelleyen tüm yaralanma/sakatlanmalar (veya hastalıklar)
RYV’ne bildirilmeli ve TBF Veteriner Raporunda kayda alınmalıdır.
6. RYV bir Yarışma esnasında meydana gelen ve bir Atın Yarışmaya devam etme
kapasitesini etkileyen tüm yaralanmalar/sakatlanmalar ve hastalıklarla ilgili bilgiyi işbu VT
uyarınca Yarışmanın sonunda düzenlenen TBF Veteriner Raporunda sunmalıdır.
7. Bütün Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında standardize edilmiş TBF Veteriner kartı
kullanılmalıdır ve bu kartlar yarışma bitiminde RYV tarafından TBF Veteriner Raporuna
eklenerek gönderilmelidir.
8. Eğer OK Veteriner Kartlarını elektronik ortamda tutmayı tercih ederse bunu
yarışma programında mutlaka belirtmelidir. TBF Standart Elektronik Veteriner Kartı şablonu
kullanılmalıdır. Yarışma sonunda doldurulmuş elektronik ortamdaki veya kâğıt veteriner
kartları yarışmanın bitiminden 72 saat içinde TBF’na gönderilmelidir.
ğ) Bulaşıcı Hastalıklar: Bir Yarışma esnasında biyo-güvenlik açısından herhangi bir
bulaşıcı hastalığın klinik belirtilerini gösterdiğinden şüphelenilen tüm Atlar derhal
VK/RYV’ne bildirilmelidir.
1. Duruma göre, At Tecrit ahırlarına alınabilir ve işbu VT uyarınca Biyo-Güvenlik
koşullarına tabi tutulur.
2. Şüphelenilen veya teyit edilen hastalık durumları ile ilgili tüm bilgiler VK/RYV
tarafından derhal TBF’na bildirilmeli ve ilgili detaylar işbu VT uyarınca sonrasında TBF
Veteriner Raporu kapsamında TBF’na gönderilmelidir.
h)Ötenazi: Eğer bir At, Yarışma yerindeki RYV’nin görüşüne göre, insani bir şekilde
itlaf edilmesini gerektirecek kadar kötü bir şekilde yaralanmış/sakatlanmış ise, Sorumlu Kişi
ve/veya At Sahibi veya temsilcisinin onayı alınmalıdır.
1. Ancak, eğer SK ve/veya At Sahibi ya da temsilcisi orada değilse, VK/RYV eğer
mümkünse ikinci bir veterinerin görüşü alındıktan sonra ve bunu yapmanın Atın gereksiz bir
şekilde acı çekmesini önleyecek olması halinde, ötenazi için izin verir.

2. Ötenazi yöntemine veteriner karar verirse de, bu işlemin damar içi enjeksiyon
yoluyla yapılması tercih edilir.
3. VK/RYV TBF’nun mümkün olan en kısa sürede ancak en geç olayı takip eden on
iki saat içerisinde bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Atın ismi ve FEI Pasaport numarasının,
olayın detaylarının, yerinin, hava şartlarının ve Yarışmanın aşamasının TBF Veteriner
Raporuna dâhil edilmelidir
ı) Otopsi: Yukarıda tanımlanmış olan şekilde bir Ata ötenazi uygulanması da dâhil
olmak üzere; bir Atın herhangi bir şekilde öldüğü durumlarda geçerlidir. Otopsi ile ilgili
bütün detaylar ve muayene sonrası ortaya çıkmış olan bütün raporlar RYV tarafından tam
gizlilik prensibi içerisinde sadece TBF’na gönderilmelidir. Yarışma Veteriner Raporu
içerisinde ölümle ilgili diğer detaylar bulunur. Atın Sahibine Otopsi raporunun kopyası TBF
Veteriner Kurulu tarafından sunulur.
1. OK/VHM bir Veteriner Patoloji Laboratuarı ile hızlı ve doğru otopsi işlemlerinin
kolaylaştırılması amacıyla düzenlemeler yapmalıdır.
2. Tüm ötenazi veya ölüm durumlarında eksiksiz bir otopsi muayenesi uygulanmalıdır.
3. Ölüm sebebi ve, eğer uygunsa, ötenazi yöntemi Otopsi Raporuna dâhil edilmelidir.
Tüm otopsilerin ilk ve son raporları TBF’na patoloğun raporunu tamamlamasını takip eden 24
saat içerisinde sunulmalıdır. Histopatoloji laboratuar analizi yapılacaksa da bir ön rapor
TBF’na Atın ölümünden itibaren 7 gün içerisinde iletilmelidir.
4. İdrar ve kan örnekleri ilk fırsatta alınmalı ve ADMKİY ve ADMKİP uyarınca analiz
amacıyla gönderilmelidir. Eğer SK veya temsilcisi herhangi bir sebepten dolayı kan ve
mümkün olduğunda idrar örneği alınmasına şahitlik edemiyorsa, HH’nin bir üyesi örnek alma
işlemine şahitlik etmeli ve ADMKİP Belgesini imzalamalıdır.
5. Ata ölüm ya da ötenazi öncesinde veya esnasında uygulanan tüm madde(ler) ile
ilgili bilgiler uygun Veteriner Formu kullanılarak geriye dönük olarak sunulmalı ve
gönderilen ADMKİP Belgesine dâhil edilerek 12 saat içerisinde TBF’na gönderilmelidir.
Ölüme kadar tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar, ötenazi işleminde kullanılan tüm maddeler
VK/RYV tarafından son liste olarak oluşturulmalıdır. Bu son liste Veteriner Raporu ile
birlikte 72 saat içinde TBF’na gönderilmelidir.
Pony’ler
MADDE 11- (1) Tanımlar: Pony cıdağı yüksekliği nalsız olarak 148 cm’yi aşmayan
küçük bir Tek tırnaklıdır. Ulusal Binicilik Yarışmalarında ölçülen Pony’ler için bir boy
(cıdağı yüksekliği) toleransı tanınır. Buna göre; Pony’nin boyu nalsız olarak maksimum
150.0 cm’yi veya nallı olarak maksimum 151.0 cm’yi aşmamalıdır.
a) Ölçüm Uygulaması: Pony’ler, TBF tarafından verilen karar uyarınca, çeşitli Pony
yarışmalarında Pony Ölçümüne tabi tutulabilir. Programda genellikle Pony Yarışması Pony
Kontrolünden önce yapılan Pony Ölçümünün saati belirtilmelidir. Pony Ölçümünün

programda bulunduğu hallerde ilgili aksine ifadeler dikkate alınmaksızın, Yarışmanın Süresi
Pony Ölçümünün başlaması ile birlikte başlar.
1. HH’nin talebi üzerine ve TBF Veteriner Kurulu tarafından değerlendirildikten
sonra, resmen Pony ölçümünün olmadığı bir Yarışma esnasında Yarışmalarda bir Pony için
izin verilen boyu aşan tüm Pony’ler, işbu maddede belirtilmiş olan şekilde, Yarışma Dışı
Ölçüm uygulamasına tabi tutulabilir. HH/HH Başkanı/Üyesi TBF’nu bu talep konusunda
yazılı olarak bilgilendirmelidir.
2. Pony Yarışmalarında yarışan tüm Pony’ler Pony Ölçümüne tabidir. Eğer bir SK
Ponysinin Pony Ölçümüne tabi tutulmasını reddederse, Pony’nin yarışmasına izin verilmez.
3. Pony Ölçümü, aralarında RYV’nin de bulunabileceği, iki PÖV tarafından yapılır.
4. Pony Ölçümü işlemini kolaylaştırmak ve tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak
üzere en azından 3 komiserin bulunması gereklidir.
5. Yarışmalarda uygulamanın kolaylaştırılması için ek idari destek gerekli olabilir. Bu
destek PÖV/RYV tavsiyesi üzerinde OK tarafından organize edilmelidir. OK Pony Ölçümü
için uygun koşulları sağlamalıdır. Bu koşullar en azından aşağıdaki şekildeki bir Ölçüm
Alanını içerir:
a) Toplam en azından 3m x 3m’lik bir alan ile en azından 3mx1m boyutunda, düz,
düzgün, pürüzsüz bir ölçüm “yeri”. Zemin kaygan olmamalıdır (beton veya asfalt bir yüzey
tercih edilir; kontrplak, toprak, çakıl veya başka türde düzgün olmayan zeminlere izin
verilmez);
b) Gereksiz kargaşalar veya dikkat dağıtıcı şeylerden uzakta olmalıdır;
c) İşlemi kolaylaştırmak için yeterli ışıklandırma;
d) İdeal olarak, Pony’lerin alana girerken ve çıkarken güvenle hareket etmesini
sağlamak için ayrı bir giriş ve çıkış;
e) İdeal olarak üstü kapalı olmalıdır; ve
f) İkinci Ölçümü bekleyen Pony’ler için bir Bekleme Alanı olması tercih edilir.
6. Ölçüm Alanı Pony Ölçümünden önce PÖV’i tarafından RYV’nin de görüşleri
alınarak onaylanmalıdır. Eğer Ölçüm Alanı onaylanamıyorsa, OK ve VHM PÖV’leri ve
RYV’nin rehberliğinde uygun alternatifler sunmalıdır. Eğer bu maddedeki şartlar OK
tarafından karşılanamıyorsa, Ölçüm Veterinerleri ve RYV bu durumu derhal TBF’na
bildirmelidir.
7. Ölçümler için üzerinde bir su terazisi bulunan ve TBF tarafından onaylı bir Ölçüm
Çubuğu kullanılmalıdır. Ölçüm Çubuğu Ulusal veya Uluslararası Tartım ve Ölçüm
Onaylama kurumundan resmi sertifikalı olmalıdır.

8. OK, PÖV’lerine ilgili Yarışmaya katılan tüm Pony’lerin ismi ve TBF
kimlik/pasaport numarasını içeren bir giriş listesi vermelidir.
b) Takdim: Pony Ölçümde normal olarak SK veya temsilcisi tarafından takdim
edilmelidir. Ancak, istisnai durumlarda HH SK veya temsilcinin talebi üzerine üçüncü bir
kişinin Ponyyi takdim etmesine izin verebilir.
1. Komiserler bir Pony’nin yanında en fazla 2 kişinin bulunmasını sağlamalıdır. Bu
kişiler SK ve/veya temsilcisi ile (At sahibini, Ekip Şefini, Takım Veterinerini veya Seyisi
içerebilen) 1 diğer kişiden oluşmalıdır.
2. Pony kontrollü ve güvenli bir şekilde takdim edilmelidir. Bunun için normal olarak
bir başlık veya yular gereklidir. Takdimde kullanılan tüm malzemeler Atların İyiliği için FEI
Davranış Kuralları ile uyumlu olmalı ve HH’nin takdirine göre belirlenmelidir.
3. Pony, Pony Ölçümü için takdim esnasında FEI AYML (Atlarda Kullanımı Yasaklı
Maddeler Listesi)’de tanımlanmış olan ve ADMKİR uyarınca tüm yasaklı maddelerden
arındırılmış olmalıdır.
4. Pony’nin terbiyeli ve ölçüm işlemine alışkın olması ve kurallara uygun şekilde
Ölçüm Veterinerlerine takdim edilmesinin sağlanması SK’nin sorumluluğundadır.
5. Bir Pony, Pony Ölçümüne yarışmaya gireceği nallar ile getirilmelidir. Bir Pony,
Pony Ölçümüne getirildikten sonra nalların değiştirilmesine veya nalbanta götürülmesine
normal olarak izin verilmez. Eğer Yarışmadan önce nalların değiştirilmesi gerekli olursa, HH
ve RYV’nin kararı uyarınca, bu duruma istisnai durumlarda ve SK’ye, hem HH ve hem de
RYV tarafından imzalanarak yazılı olarak bildirilmek koşuluyla izin verilebilir. Bu tür tüm
İzinli Nalbantlık işlemleri Özel Nallama Alanında yapılmalıdır. İzinli Nalbantlık İşlemleri için
önceden yazılı onay alınmaması veya nalbantlık işlemlerinin Özel Nallama Alanının dışında
yapılması halinde Pony HH tarafından Yarışmadan Men edilir.
6. Pony Ölçümünden sonra değiştirilen tüm nal(lar), HH’nin kararı uyarınca, Pony’nin
tekrar ölçülmesine yol açabilir. Tekrar ölçüm ilk ölçümden farklı ise, en yüksek olan ölçüm
dikkate alınır.
7. Komiserlerin Pony Ölçümüne yardımcı olması gereklidir. Buna; Pony’lerin ölçüm
alanına hızlı ve verimli bir şekilde giriş ve çıkışının sağlanması, kimlik tespitine yardımcı
olunması, Ölçüm Alanının gereksiz şekilde kalabalıklaşmamasının sağlanması ve Tekrar
Ölçüm için bekleyen Pony’lere refakat edilmesi dâhil, ancak bunlarla sınırlı değildir
8. Ölçüm Alanına getirilen Pony’nin kimliği PÖV tarafından doğrulanır.
9. Pony eşit şekilde, ağırlığını 4 ayağına verecek şekilde durmalı ve ölçüm işleminden
önce rahatlamasına izin verilmelidir.
10. Pony’nin, incik kemikleri dikey ve normal konumda olacak şekilde, başını ve
vücudunu doğal bir şekilde tutmasına izin verilmelidir.

11. PÖV cıdağının görünüşünü değerlendirir.
12. Ölçüm cıdağının, (genellikle) hemen 5. (beşinci) sırt omurunun üst çıkıntısının
üstünde bulunan ve eğer gerekirse herhangi bir ölçüm yapılmadan önce elle dokunarak
belirlenmesi gereken, en yüksek noktasından yapılır.
13. Tüm Pony’ler iki PÖV tarafından sırasıyla ölçülür. PÖV’lerinin aldığı ölçümlerin
farklı olması halinde, yapılan her iki ölçümden daha düşük olanı dikkate alınır.
14. Fotoğraf ve video çekimi de dâhil olmak üzere, Pony Ölçümü işlemini engelleyen
veya bu işleme müdahale eden herkesin Ölçüm Alanından çıkması istenir.
c) Ölçümü Reddetme: PÖV aşağıdaki durumlarda bir Pony’nin boyunu ölçmeyi
reddedebilir:
1. SK’nin veya başka bir temsilcinin, Pony’nin doğal duruşunun etkilenmesi de dâhil
olmak üzere, Veterinerin çalışmasına müdahale etmesi veya bu çalışmayı engellemesi,
2. Pony’nin ölçülemez kabul edilmesi veya Pony’yi tutan kişi tarafından gereksiz güç
kullanılması,
3. Pony’nin cıdağısı veya söz konusu anatomik bölgenin herhangi bir bölümüne,
Pony’nin boyunun yapay şekilde küçültülmesi amacıyla, müdahale edilmiş olduğuna dair bir
kanıt veya şüphe olması,
4. Pony’nin boy ölçüsünü etkileyecek ve/veya sağlığının bozulmasına veya
yaralanmasına neden olacak herhangi bir yöntem fark edilirse pony’nin ölçüm için uygun
olmadığı değerlendirilecektir Böyle bir durumda PÖV’ne, TBF Veteriner Kurulu tarafından
Pony’nin klinik geçmişinin değerlendirildiği ve buna göre Pony’nin ölçüme uygun olduğuna
dair bir beyan sunulmadıkça, Pony ölçülmez.
5. Bu beyan (röntgenler veya diğer uygun tanısal görüntüleri içeren) eksiksiz klinik
geçmiş ve kanıtların cidago bölgesindeki herhangi yara, yara izi veya hasarın varlığının izah
edilmesi amacıyla Yarışmadan en azından 6 hafta öncesinde takdimi neticesinde, TBF
Veteriner Kurulu tarafından yapılabilir.
6. PÖV’nin yukarıdaki paragraf uyarınca bir Pony’nin boyunu ölçmeyi reddetmesi
halinde, HH, (Ölçüm Veterinerlerinin tavsiyesi ile) SK veya temsilcisini Pony’nin
yarışmasına izin verilmediği konusunda bilgilendirir.
7. PÖV bir Pony’nin boyunu ölçmeyi reddederse, ilgili detaylar Pony’nin
Pasaportunun Kimlik Tespiti sayfasına, tarih, Yarışma ve geçerli talimat maddesi belirtilmek
suretiyle kaydedilmelidir.
ç) Yarışma Dışı Ölçüm: Yukarıda belirtilmiş olan herhangi bir sebepten dolayı
ölçülemeyen Pony’ler için veya TBF Veteriner Kurulunun bir Pony’nin Yarışma Dışı Ölçümü
talebini desteklediği hallerde, SK Pony’nin ilgili Yarışmanın tarihinden itibaren 6 hafta
içerisinde tekrar ölçülmesini sağlamak için TBF/ TBF Veteriner Kurulu ile birlikte gerekli

ayarlamaları yapmalıdır. Bu ölçüm için yapılan tüm ek harcamalar, aynen bir Temyiz
başvurusunda bulunulan durumlar gibi, SK tarafından karşılanır.
d) Limit İçi ve Dışı Ölçüm: Burada tanımlanmış olan şekilde yapılan İlk Ölçümü
takiben, Pony:
1. “Limit İçi”dir ve Yarışmasına izin verilir, ya da
2. “Limit Dışı”dır.
3. Ölçümleri limit dışında çıkan Pony’ler HH tarafından bilgilendirilir ve aşağıda
belirtilmiş olan şekilde Ölçüme tabi tutulur.
e İkinci Ölçüm: Bir Pony İlk Ölçümü takip eden 1 saat içerisinde İkinci Ölçüm için
Veterinerlere takdim edilebilir.
1. İlk Ölçüm ve İkinci Ölçüm arasındaki bekleme süresi boyunca, Pony’nin yanında
bir Komiser bulunmalıdır. Pony bu esnada Bekleme Alanında bekleyebilir.
2. İkinci Ölçüme yalnız bir kez teşebbüs edilebilir ve bu işlem İlk Ölçümü yapan
PÖV’leri tarafından yukarıda belirtilmiş olan şekilde yapılmalıdır.
3. Pony’nin İkinci Ölçümde herhangi bir sebepten ötürü limit içinde ölçülmemesi
halinde, SK, temsilcisi veya vekili HH tarafından Pony’nin boyunun limit dışında olduğu ve
Yarışmaya katılamayacağı konusunda bilgilendirilir.
4. PÖV’nin Pony Ölçümü ile ilgili kararı söz konusu ölçüm için kesin olsa da, diğer
yönlerden Ölçüm için Temyiz Başvurusu dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, işbu
VT’nın diğer hükümlerine tabidir.
5. Her iki PÖV’nin ortak raporu 5 iş günü içerisinde TBF’na sunulur.
f) Limit Dışı Ölçülen Pony’ler: Ölçümde Limit Dışı bulunan bir Pony’nin SK’si veya
temsilcisi Hakem Heyeti tarafından bilgilendirilmelidir. Pony’nin Yarışmaya katılmasına izin
verilmez.
1. Ölçümde limit dışı bulunan Pony’nin Pasaportu Kimlik Tespiti Sayfasında
kırmızıyla işaretlenmeli, Yarışmanın tarihi belirtilmeli, “Limit Dışı Bulundu – Temyiz
Başvurusuna Kadar Askıda” şeklinde bir not düşülmeli ve bu not Yarışmada HH tarafından
imzalanmalıdır.
2. HH RYV’nin Limit Dışı bulunan bir Pony konusunda bilgilendirilmesini
sağlamaktan sorumludur. RYV daha sonra Veteriner Raporunu sunarken TBF Veteriner
Kurulunu bilgilendirir
3. Limit Dışı bulunan Pony’ler TBF kayıtlarında özel olarak işaretlenir ve başka hiçbir
Ulusal Binicilik Yarışmasına katılamazlar.

g) Pony Ölçümü Temyiz Sistemi: SK veya temsilcisi bir Pony’nin bir Yarışmada
Limit Dışı Ölçülmesini takiben yazılı olarak Temyiz Başvurusunda bulunarak Ölçüm talep
edebilir. Temyiz Başvurusu Yarışmanın sonlanmasından itibaren 7 gün içerisinde TBF’na
ulaşmış olmalıdır.
1. Temyiz başvurusu sonucunda yapılacak tüm Ölçümler için Pony kimlik tespiti
işlemini kolaylaştırmak amacıyla VY mikroçip standartları uyarınca mikroçipli olmalıdır.
2. SK veya temsilcisi Temyiz sonucunda yapılacak Ölçümün tüm masraflarından
sorumludur. Buna PÖV’lerinin, bir TBF temsilcisinin, eğer varsa bir DTV’nin seyahat,
konaklama, yiyecek-içecek masrafları ve ücretleri, Laboratuvar analizinin masrafları, uygun
bir ölçüm zeminin kullanım masrafları ve tüm diğer ilgili masraflar dâhildir.
3. Temyiz başvurusu sonucunda yapılan Ölçüm mümkün olan en kısa sürede ve en geç
yazılı talebin TBF’na sunulmasını takip eden 40 iş günü içerisinde yapılmalıdır.
4. Temyize konu olan Pony, Temyiz Ölçümü için yapılan yazılı talebi takip eden 40 iş
günü içerisinde her an için ölçüme hazır olmalıdır.
5. Eğer Temyiz Ölçümü randevusu SK veya temsilcisi tarafından herhangi bir sebeple
iptal edilir veya ertelenirse, minimum 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) tutarında bir ücret TBF
tarafından alınabilir.
6. SK veya temsilcisi Temyiz Ölçümü işlemi esnasında hazır bulunmalıdır.
7. Bir Temyiz Ölçümü esnasında hiçbir ek boy toleransına izin verilmez. Pony’nin
cıdağı itibariyle boyu nalsız olarak maksimum 148.0 cm’yi aşmamalıdır. Pony’ler ölçüme
nallı olarak getirilemez.
8. Temyiz Ölçüm işlemi, tercihen Yarışma esnasında Ponyyi ölçmüş olan PÖV’leri
olmayan, 2 PÖV tarafından gerçekleştirilir.
9. Temyiz Ölçüm işlemine bir TBF temsilcisi şahitlik etmelidir.
10. Temyiz Ölçüm işlemi yukarıda tanımlanmış olan koşullar uyarınca ve yine
yukarıda belirtilmiş protokol çerçevesinde gerçekleştirilmelidir
11. Uygun bir zemin SK tarafından temin edilmeli ve yukarıda tanımlanmış olan
protokol uyarınca PÖV’leri tarafından onaylanmalıdır.
12. Pony (tırnakların uygun boyda olması ve Pony’nin topallamaması da dâhil olmak
üzere) PÖV’leri tarafından belirlenecek şekilde iyi bir fiziksel durumda ve FEI AYML’de
bulunan tüm maddelerden arındırılmış olmalıdır.
13. İki (2) PÖV’nin elde edeceği sonuçlardan daha düşük olanı kesin, son ve bağlayıcı
olarak kabul edilir ve bu noktadan itibaren artık başka bir ölçüm yapılmasına izin verilmez.
Hemen Temyiz Ölçüm işlemini takiben Pony hazır bulunan bir DTV tarafından ADMKİP
uyarınca doping testine tabi tutulabilir. Bu test sadece pony “Limit içi” ölçüldükten sonra
zorunlu hale gelir.

14. Bir Temyiz Ölçüm işlemini takiben Yarışmalar açısından geriye dönük bir
düzeltme yapılmasına izin verilmez.
15. Temyiz Ölçüm işlemi PÖV tarafından pasaportun Kimlik Tespiti sayfasına işlenir,
ölçümün tarihi ve yeri belirtilir ve aşağıdakilerden herhangi biri şeklinde bir not düşülür:
a) Eğer Pony’nin boyu limit dâhilinde bulunursa, “Temyiz Ölçüm İşlemi – Pony’nin
Boyu Limit Dâhilindedir”, veya
b) Eğer At Pony’ler için tanımlanmış boydan daha yüksekse, “Temyiz Ölçüm İşlemi –
Pony Ulusal Binicilik Yarışmalarına katılamaz”
16. Pasaportun ilgili bölümlerinin bir kopyası Temyiz Ölçüm Raporu’na eklenerek
TBF’na gönderilmelidir.
Ulusal yarışmalarda atların tedavisi ve destekleyici terapiler
MADDE 12- (1) Kontrollü İlaç Maddeleri ile Tedavi: Uygun bir Veteriner Tedavi
Formu bulunmadığında, FEI’nin Atlar için Yasaklı Maddeler Listesinde (AYML) bulunan ve
Atlara bir Yarışma esnasında veya Yarışmadan hemen önce uygulanan Kontrollü İlaç
Maddeleri ADMKİY uyarınca aleyhte bir Analitik Bulgunun elde edilmesine yol açabilir.
a) Yarışmalar esnasında, tedavi ve destekleyici terapi uygulamalarına, uygun Veteriner
Formu kullanılarak, uygulamanın başlangıcından önce VK/VD tarafından izin verilmelidir.
b) Yasaklı Maddelerin kullanımı her zaman için kesinlikle yasaktır.
c) Eğer izin verilirse, tedavi veya destekleyici terapi, ağızdan veya nebülizasyon
yoluyla verilen maddeler haricinde sadece bir RTV tarafından uygulanabilir.
ç) Atın iyiliğinin risk altında olduğu acil durumlarda, iyileştirici acil durum tedavileri
uygulanabilir. Bu tür uygulamaları takiben, geriye dönük olarak izin verilmesi ve, eğer
uygunsa, Atın Yarışmaya katılmaya devam edip edemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla
Veteriner Formu 1 sunulmalıdır. Veteriner 1 Formu her durumda At Yarışma yerinden
ayrılmadan ve Yarışmanın Süresi bitmeden önce doldurulmalıdır.
d) Kontrollü bir İlaç Maddesinin kullanımına bir Yarışma esnasında tedavi amacıyla
sadece istisnai şartlarda, işbu VT ve FEI ADMKİY uyarınca izin verilebilir.
e) Binicilik Yarışmalarında hiçbir ilacın eklem içi uygulamasına izin verilmez.
Transrektal yolla yapılan tedaviler de yasaktır.
f) Bir Yarışmadan önce (örneğin nakliye esnasında) uygulanan tüm tedavilere (işbu
VT uyarınca) At Yarışma Yerine vardığında uygun Veteriner Formu kullanılarak VK/RYV
tarafından geriye dönük olarak izin verilebilir. Geriye dönük izin otomatik olarak verilmez ve
RYV ile HH’nin takdirine tabidir.

g) Atların İyiliği için Davranış Kuralları uyarınca, VK/RYV bir Veteriner Formunu
imzalamadan önce her zaman talep edilen veya önceden verilmiş olan ilaçların aşağıdakileri
etkileyip etkilemediğini doğrulamalıdır:
1. Atın Yarışmaya uygunluğu,
2. Yarışmanın adaletliliği ve/veya
3. Atın ve/veya Sporcunun iyiliği
(2) Veteriner Formları: Aşağıdaki Veteriner Formları Yarışmalarda acil durum
tedavilere, kısraklarda altrenogest, cyclosporine implantları/ cyclosporine göz preparatları ve
duruma göre diğer ilaçlara ve/veya destekleyici tedavilere izin verilmesinde kullanılmalıdır.
a) Veteriner Formu 1: Acil Durum Tedavileri için İzin (Kontrollü İlaç Maddeleri ile
sınırlıdır);
b) Veteriner Formu 2: Kısraklarda altrenogest uygulaması ve cyclosporine implantları
ve cyclosporine göz preparatları için beyan;
c) Veteriner Formu 3: FEI AYML’de bulunmayan ilaçlar ve destekleyici terapilerin
(rehidrasyon sıvıları ve antibiyotikler) kullanımı için izin;
d) Veteriner Formu 4: İşbu VT’nda açıklandığı gibi, sadece özel olarak belirtilmiş
maddelerin uygulanması için kendi kendine yapılan beyan;
e)Tüm Veteriner Formları sadece dolduruldukları ve iznin verildiği Yarışma için
geçerlidir.
f) Yasaklı olmayan nebülize (solunan) veya ağızdan uygulanan maddeler haricinde,
tüm tedaviler RYV tarafından istisnai şekilde izin verilmedikçe ve RYV tarafından sunulan
TBF Veteriner Raporlarında bildirilmedikçe, Özel Tedavi Bokslarında uygulanmalıdır.
g) Doldurulmuş ve onaylanmış Veteriner Formlarının orijinalleri kopyalanmalı ve
RYV tarafından VT uyarınca FEI Veteriner Raporu dâhilinde sunulmalı ve her zaman gizli
tutulmalıdır.
ğ) Veteriner Formlarında onaylanan maddelerin uygulanması Komiserler veya diğer
TBF Yarışma Görevlilerinin rutin kontrollerine tabi olabilir.
(3) Kontrollü İlaç Maddeleri ile Tedavi, Veteriner Formu 1: Veteriner Formu 1 SK
tarafından doldurulmalı ve VK/RYV’ne sunulmadan önce Atı tedavi eden veteriner tarafından
imzalanmalıdır. Ön onay alınmasının mümkün olmadığı gerçek medikal acil durumlar
haricinde, Kontrollü bir İlaç Maddesi duruma göre HH veya RYV tarafından önceden verilen
onay ile uygulanabilir. Haber verilememesi halinde tedaviden hemen sonra olabildiğince kısa
zaman içerisinde onay alınmalıdır.
a) VK/RYV Veteriner Formu 1’in uygulamasını vakaya göre değerlendirmeli, ilgili
Atın durumuna, tedaviye ve performans üzerinde herhangi olası etkilere dair klinik bir yargıda

bulunmalıdır. Eğer gerekirse ikinci bir görüş alınır. Eğer Veteriner Formu 1 talebi kabul
edilirse, VK/RYV HH’ne işbu VT uyarınca Atın yarışmaya “uygun” olduğunu veya “uygun
olmadığını” açıklamalıdır.
b) Eğer VK/RYV Veteriner Formu 1 talebini uygun görürse, talebi HH Başkanı ile
tartışmalıdır. HH talebin Veteriner Formu 1’in imzalanması suretiyle onaylanıp
onaylanmayacağına karar verir ve Atın yarışıp yarışamayacağını veya yarışmadan
çekilmesinin gerekli olup olmadığını belirtir.
c) Eğer bir At Yarışmaya gelmeden kısa bir süre önce Kontrollü bir İlaç Maddesi ile
tedavi edilmişse, Veteriner Formu 1 işbu madde uyarınca değerlendirilmek üzere geriye
dönük olarak VK/RYV’ne sunulmalıdır. Veteriner Formu 1’in geriye dönük olarak sunulduğu
hallerde, tedaviyi uygulayan veteriner hekim tarafından imzalanmış olmalıdır.
ç) Yarışmadan resmen çekilen atlar için, eğer At Yarışma yerinde kalmaya devam
edecekse, Veteriner Formu 1 imzalanmak üzere VK/VD’ye sunulmalıdır. Bu şartlar altında
HH Başkanı’nın Veteriner Formu 1’i imzalamasına gerek yoktur.
d) Veteriner Formu 1’in kopyaları SK, RTV/iTV ve HH’ne verilmelidir.
(4) Kısraklarda Altrenogest Tedavisinin veya cyclosporine implantları ve cyclosporine
göz preparatları Beyanı, Veteriner Formu 2: Altrenogest kullanımına sadece östrusla ilgili
davranış problemleri olan kısraklar için izin verilir. Aşağıdaki koşullar hem kısraklarda
Altrenogest kullanımına hem de cyclosporine implantları ve cyclosporine göz preparatları için
geçerlidir:
a )Tedavi, dozu ve süresi üreticinin tavsiyeleri uyarınca olmalıdır.
b) Veteriner Formu 2 SK veya altrenogesti ve cyclosporine implantları ve
cyclosporine göz Preparatlarını SK veya uygulayan İTV (veya reçete eden) tarafından
doldurulabilir.
c) Doldurulan ve imzalanmış Veteriner Formu 2 Yarışma yerine varıldığında
onaylanmak üzere VK/RYV’ne verilmelidir.
(5) Ağız Yoluyla uygulanmayan Destekleyici Terapiler ve Tedaviler Veteriner Formu
3: Veteriner Formu 3 AYML’de bulunmayan herhangi bir ilacın uygulanmasından önce
VK/RYV tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.
a) Nebülizasyona (veya inhalasyona) sadece AYML’de bulunmayan ve Ağız yoluyla
verilmeyen maddelerin uygulanması için izin verilir. Bu onay doğru şekilde Veteriner Formu
3 kullanılarak alınabilir. Nebülizasyon işlemi Atın ahırında veya Özel Tedavi Bokslarında
gerçekleştirilebilir.
b) Rehidrasyon sıvıları için, minimum 10 litre damar içi (IV) talep edilebilir. VK/RYV
iklim koşullarını ve/veya Atın uygunluk durumunu izin vermeden önce değerlendirir.

1. Üç Günlük Yarışmada, damar içi (IV) ve burun-mide yoluyla sıvılar arazi
parkurunun başlangıcından önceki 12 saat içerisinde verilmemelidir.
2. Atlı Dayanıklılıkta, IV ve burun-mide yoluyla sıvılar Atlı Dayanıklılık Yarışmasının
başlangıcından önceki 12 saat içerisinde veya yarışmanın aşamaları arasında verilmemelidir.
3. Oksijen sadece tek bir burun deliğinden içeriye sokulan bir intübasyon tüpüyle
verilebilir.
c) Bu tür maddeler Atın aynı günde katılacağı bölümler veya yarışmalar arasında veya
bir Atlı Dayanıklılık Yarışmasında At Kontrolü molası esnasında kullanılamaz.
(6) Kişisel Beyana Uygun Destek Maddeleri, Veteriner Formu 4: Bir Yarışma
esnasında herhangi bir Ata madde uygulaması için İTV tarafından bireysel beyanda
bulunulabilir. Bulunulan beyan etken maddeyi kullanan atların her biriyle ilgili ayrı ayrı
olmalıdır. Belirtilen madde(ler), işbu VT’nda belirtilmiş olduğu gibi, sadece belirli Kişisel
Beyana Uygun Destek Maddeler listesinde bulunmalıdır.
a) Sadece Yarışma alanındaki varlıklarını RYV’ne bildirmiş olan İTV’lerinin
Veteriner Formu 4’ü doldurmasına izin verilir.
b) Veteriner Formu 4 herhangi bir madde uygulanmadan önce eksiksiz olarak
doldurulmalı ve VK/RYV’ne verilmelidir.
c) Doldurulmuş Veteriner Formu 4 talep üzerine denetlenebilmelidir.
ç) Veteriner Formu 4 beyanı kullanılarak uygulanan maddeler sadece Özel Tedavi
Boksları dâhilinde uygulanabilir.
d) Bu tür maddeler Atın aynı günde katılacağı bölümler veya Yarışmalar arasında veya
bir Atlı Dayanıklılık Yarışmasında At Kontrolü molası esnasında kullanılamaz.
e) Veteriner Formu 4’ün doğru şekilde doldurulmasını takiben uygulanabilecek ve
Kişisel Beyana Uygun Destek Maddeleri aşağıdaki gibidir:
1. Eklem Desteği: Aminoglikanlar (örn. Adequan), Pentosan polisülfat (örn.
Pentosan), Hiyaluronik asit;
2. Enjektabl vitaminler
3. Amino asitler
4. Enjektabl Homeopatikler: Traumeel, Zeel
(7) Özel Tedavi Boksları: Veteriner Formu 1, 3 veya 4 kullanılarak izin verilen tüm
tedaviler Özel Tedavi Bokslarında uygulanmalıdır. İstisnalara sadece VK/RYV’nin önceden
vereceği yetkiyle (örneğin sıvı terapisi) veya açık bir acil durumda izin verilir. Yasaklı
olmayan maddelerin nebülizasyon yoluyla veya ağızdan uygulanması Atın kendi ahırında
yapılabilir. Bu kuralı ihlal eden herkes HH’ne bildirilir ve hakkında cezai işlem uygulanır.

a) Tedaviyi uygulayan İTV RYV/VK veya başka bir Yarışma Komiseri tarafından
talep edilmesi halinde her zaman için tedavi için onaylı Veteriner Formunun bir kopyasını ve
TBF Veteriner Kimlik Kartını gösterebilmelidir.
b) İşbu VT’nda belirtilmiş olduğu gibi tüm Yarışma Alanında, RTV/ İTV haricinde
üstünde şırınga, kanül veya benzeri malzeme bulunan herkes HH’ne rapor edilir ve gereğince
cezalandırılır. Üstünde yukarıda belirtilmiş olan kalemler bulunan bir Kişinin yakınında
bulunan ve bu kişinin sorumlusu olduğu tüm Atlar ADMKİP testlerine tabi tutulur. İlgili
ADMKİP testlerinin masrafları üstünde şırınga, iğne veya benzer malzeme bulunan kişi
tarafından karşılanır.
(8) Diğer Tedaviler: Tedavinin, işbu VT’nde belirtilmiş olduğu gibi, uygun
kalifikasyonlar ve yetkilere sahip personel tarafından gerçekleştirilmesi ve Yasaklı bir
Maddeyi kapsamaması kaydıyla, Yarışmalarda Atlar için başka terapilerin kullanılmasına izin
verilir.
a) Şok dalgası terapisine (Ekstrakorporal Şok dalgası, ESWT) Yarışmanın süresi
boyunca ve Yarışma Süresinin başlangıcından önceki 5 gün boyunca izin verilmez.
b) Kriyoterapiye Yarışmanın süresi boyunca ve Yarışma Süresinin başlangıcından
önceki 5 gün boyunca izin verilmez.
c) Sıcaklığın 0ºC’nin altında olmaması kaydıyla, buz ve su ile soğutmaya izin verilir.
ç) Makine RYV tarafından düşük sıcaklıklara geçmeyecek şekilde kilitlenemedikçe,
0ºC’nin altında soğutma yapabilen makineler ve diğer soğutma yardımcıları/cihazları ile
soğutmaya izin verilmez.
d) Isıtılmış veya manyetik blanketler gibi özel bir onay gerektirmeyen destek terapi
malzemeleri ahırlarda kullanılabilir ve Yarışma Komiserleri tarafından rutin ahır kontrollerine
tabidir.
e) Akupunktura izin verilir. Ancak akupunktur sadece İTV tarafından veya bu
Veterinerin rehberliği altında uygulanabilir. Sadece sert ve içi dolu akupunktur iğneleri
kullanılabilir.
(9) Yasaklı Yöntemler: Aşağıdaki durumlarda Atların yarışmasına izin verilmez:
a) Trakeotomi/trakeostomi (cildin trakeaya doğru cerrahi olarak açılması) uygulanan
Atlar;
b) Aşırı duyarlı veya duyarsız bölgeleri bulunan Atlar;
c) Gen dopingini, yani hücrelerin, genlerin, genetik öğelerin tedavi amaçlı olmayan
kullanımını veya gen ekpresyonunun performansı iyileştirme kapasitesi olacak şekilde
modülasyonunu takiben;
ç) Belirli ahırlar bölgesinde kullanımına izin verilmesine rağmen kinesio-bandı veya
plasteri uygulaması yapılmış Atlar;

d) Kan dopingi veya benzer yöntemler.
Atlar için dopingle mücadele ve kontrollü ilaç tedavisi
MADDE 13- (1) Atlar için Yasaklı Maddeler Listesi: Ulusal Binicilik Yarışmalarında;
FEI Atlar için Yasaklı Maddeler Listesi (AYML) Yasaklı Maddeler ve Kontrollü İlaç
Maddelerini kapsar. AYML’ye dâhil olmayan maddeler, AYML’ye dâhil olan bir maddeye
benzer bir kimyasal yapıları veya biyolojik etkileri olmadıkça, yasaklı değildir.
a) AYML, FEI Veteriner Komitesinin bir alt komitesi olan, FEI Liste Grubu tarafından
yıllık olarak değerlendirilir. AYML üzerinde yapılan tüm değişiklikler geçerli olmadan 90
gün önce yayınlanır.
b) Homeopatik ürünler, bitkisel tedaviler ve diğer doğal veya alternatif tıbbi ürünler
Yasaklı Maddeler içerebilir ve, bu riskler göz önünde bulundurularak, kullanılmaları
önerilmemektedir. Ancak, bir SK’nin bu maddeleri kullanmaya karar vermesi halinde, SK
bunun tüm sonuçlarından kesinlikle kendisi sorumludur.
c) Yasaklanmış Maddeler FEI Liste Grubu tarafından:
1. Yarışma Atlarında meşru bir kullanımı olmadığına ve/veya
2. Yüksek bir suiistimal potansiyeline sahip bulunduğuna karar verilmiş olan
maddelerdir.
ç) Kontrollü İlaç Maddeleri: FEI Liste Grubu tarafından tedavi edici değeri olduğuna
ve/veya at veterinerliğinde yaygın olarak kullanıldığına karar verilmiş olan maddelerdir.
Ancak, Kontrollü İlaç Maddelerinin:
1. Performansı etkileme, ve/veya
2. Atın iyiliği açısından risk oluşturma potansiyeli mevcuttur.
(2) Elektif Testler: Bu testler sadece FEI Uluslar arası yarışmaları için uygulanır.
Ulusal Yarışmalarda uygulanmaz.
a) SK veya temsilcisi FEI tarafından tescilli bir Atın idrarı veya kanının maksimum 4
Kontrollü İlaç Maddesi açısından test edilmesini tercih edebilir. Elektif Test Protokolü
uyarınca sadece FEI Elektif Test Maddeleri Listesine dâhil olan maddeler test edilebilir.
b) Elektif testler için, masrafları SK veya UF tarafından karşılanmak suretiyle, bir FEI
Elektif Test Formu bir İGV tarafından FEI Onaylı Laboratuvara gönderilmelidir.
c) FEI, temsilcileri veya FEI Onaylı Laboratuvar işbu Elektif Test çerçevesinde verilen
test etme hizmetleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
ç) Daha sonrasında bir ADMKİY kuralı ihlali meydana gelmesi halinde, Elektif
Testlerin sonuçlarına özellikle de iddia edilen suça karşı savunma olarak, herhangi bir şekilde
güvenilemez.

d) Elektif Testlerin lojistiği ile ilgili bilgiler FEI Veteriner Departmanı ve internet
sitesinden alınabilir.
(3) Örnek Alma: Atlardan Doping örneği alma ile ilgili işlemler için işbu VT uyarınca
FEI ADMKİY/ADMKİP usulleri geçerlidir. Tüm Yarışmalarda doping örnekleri alınabilir
a) ADMKİP örnek almanın zorunlu olduğu Yarışmalar için, Atların %5’i veya en
azından 3 at test edilmelidir. Testin önerildiği tüm diğer Yarışmalar için, test edilecek olan At
sayısı HH ve DTV veya duruma göre VK/RYV tarafından belirlenir.
b) Örnek alma ile ilgili tüm bilgilerin Yarışmanın tamamlanmasından sonraki 72 saat
içerisinde TBF’na gönderilmesi DTV’nin sorumluluğundadır. Buna, Atın katılmış olduğu
Yarışmanın sınıfına ilaveten Atın ismi ve TBF Kimlik No.sunu ve SK’nin ismini de içeren
orijinal örnek alma formu dâhil olmalıdır. Örnekleri alan DTV ve örneklerin gönderileceği
Laboratuara dair detaylı bilgiler de verilmelidir.
(4) Atların Seçilmesi: Atların seçimi için üç yöntem kullanılabilir:
a) Zorunlu örnek alma: Türkiye Şampiyonası/Kupası Finalleri, Özel Unvan
Yarışmaları (Atatürk, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık vb.)’nda Atlardan aşağıdaki
şekilde örnek alınmalıdır:
1. Ferdi biniciler için tüm Final Yarışmalarında, ilk 3 sıradaki Atlar,
2.Tüm Takım Yarışmalarında, ilk 3 sıradaki Takımların her birinden birer At
b) Hedefli örnek alma: Özel bir sebepten veya şartlardan ötürü belirli bir Atın örnek
alma amacıyla seçilmesinin gerekli olduğu haller
c) Rastgele örnek alma: HH, VK/RYV ve/veya DTV tarafından anlaşmaya varılan
şekilde, Atlar rastgele olarak seçilebilir.
(5) Örnek Almanın Zamanlaması: Atlar, VT’nda tanımlanmış olduğu gibi, bir
Yarışmanın Süresi boyunca (Yarışma İçi Testler için) herhangi bir anda rastgele olarak örnek
alma amacıyla seçilebilir. Bu hükmün geçerlilik süresi ilk At Kontrolünden bir saat önce
başlar ve ilgili Disiplin için Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, ilgili Disiplinde son
sonuçların açıklanmasından yarım saat sonra sona erer. Atlardan Yarışmanın Süresi boyunca
birkaç kez örnek alınabilir.
Örnek almanın zamanlaması VK/RYV ve DTV tarafından belirlenir.
(6) ADMKİP Örnek Almanın Bildirilmesi: Bir At örnek alma için seçildikten sonra,
SK veya DP bir üyesi bilgilendirilmelidir. Atın örnek alma amacıyla seçilmiş olduğuna dair
bu bildirim Yarışmanın Son Sonuçlarının açıklanmasından sonraki 30 dakika içerisinde tebliğ
edilmelidir.
a) Eğer örnek alma için seçilen bir Atın yerini ödül töreninden önce başka bir At
almışsa, SK görevlileri Atın Yarışmaya girmiş olan At olmadığına dair uyarmalı ve seçilmiş
Attan örnek alınmasını sağlamalıdır.

b) Bildirimin yapıldığı andan itibaren, örnek alınana dek Atın yanında refakatçi
bulunmalıdır.
c) Bildirimi takiben, SK veya DP bir üyesi Atla birlikte Örnek Alma Boksuna
gelmelidir. Eğer SK Ata refakat edemiyorsa, DP bir üyesini Ata refakat etmekle ve örnek
alma uygulamasına kendi adına şahitlik etmekle görevlendirmelidir.
(7) Örnek Almanın Belgelenmesi ve Gerekli İşbirliği SK veya temsilcisi örnek alma
uygulamasına şahitlik etmelidir. SK Atın sürekli olarak gözetim altında bulundurulmasından
sorumludur.
a) Atın kimliği örnek alınmadan önce Pasaportuna, Mikroçip numarasına bakılarak
pozitif olarak doğrulanmalıdır
b) Örnek alma işlemlerinin tamamı DTV tarafından tamamlanmalı veya
denetlenmelidir. DTVve SK veya temsilcisi TBF standart örnek alma belgelerini
imzalamalıdır.
c) İTV veya TV Resmi DTV’nin denetimi altında örneği alabilir. Bu talep aşağıdaki
koşullar altında kabul edilebilir:
1. Alternatif İTV’nin ücreti SK tarafından ödenir;
2. Örnek alma işlemi gecikmeksizin DTV huzurunda ve DTV’nin örnek alma
malzemeleri kullanılarak yapılmalıdır.
3. Tüm örnekler ve örnek alma malzemeleri işlem sonrasında hemen DTV nezaretinde
kalmalıdır.
ç) SK veya temsilcisi, örnek alma belgelerini imzalamak suretiyle:
1. Örnek almak için kullanılan materyalin geçerliliğini kabul etmekte ve örnek alma
sistemi veya işlemine herhangi bir itirazda bulunmamakta veya
2. Bu sistem veya işlemi reddetmektedir ki bu durumda kabul etmemenin nedeni
yazılı olarak belirtilmelidir.
3. Eğer TK veya HH işbu madde uyarınca geçerli bir sebep bulunmadığına karar
verirse, At Yarışmanın tamamından Men edilir ve SK ADMKİY ihlali ile suçlanır.
4. Bu konu TK veya HH Başkanı tarafından TBF Disiplin Kuruluna havale edilmesi
ve ADMKİY uyarınca işlemlerin yapılması amacıyla TBF’na rapor edilmelidir.
(8) Kan ve İdrar Örneği Alma için Protokol:
a) Örnek almak için sadece TBF onaylı örnek alma malzemesi veya kitleri
kullanılabilir. DTV’nin elinde yeterli sayıda örnek alma kiti bulunmalı ve uygun Test Boksları
ve alanı temin edilmelidir.

b) Ulusal Binicilik Yarışmalarında alınan tüm örneklerin kan ve idrar analizleri için
Onaylı Laboratuarlar kullanılmalıdır.
c) İdrar ve kan örnekleri normal olarak örnek alma için seçilen tüm Atlardan
alınmalıdır. SK veya at sahibi tarafından önerilen bir İTV atın güvenliği ve uygunluğu için
kan testi talep edebilir. Bu durumda izin verilmiş her bir örnek alımı DTV nezaretinde
yapılmalıdır.
ç) DTV idrar örneğinin alınması için Ata testin yapılacağı boksa gelmesinden itibaren
1 saate kadar süre tanıyabilirler.
d) Attan yeterli sayıda kan tüpü alındıktan sonra, tüpler 2 gruba ayrılmalıdır. 1. Grup
Kan Örneği A ve diğeri Kan Örneği B olarak etiketlenmelidir.
e) Yeterli hacimde idrar alındıktan sonra, idrar 2 ayrı kaba alınmalıdır. 1. Kap İdrar
Örneği A ve diğeri İdrar Örneği B olarak etiketlenmelidir.
f) Tüm örneklerin ağzı ilgili örnek analizini gerçekleştiren Onaylı Laboratuvar
tarafından kullanılan sistem uyarınca kapatılmalıdır.
(9) Örneklerin Alınmasını Takiben Yapılacak İşlemler: DTV/TBF örneklerin
Laboratuvara gönderilmesinden ve Laboratuarın örneklerin gönderildiği konusunda haberdar
edilmesinden sorumludur. Laboratuara gönderilmeyi bekleyen tüm örnekler korunmalı, uygun
şekilde saklanmalı ve en kısa sürede Laboratuara gönderilmelidir.
(10) Onaylı Laboratuarlar: Tüm Ulusal Yarışmalarda alınan örneklerin gerekli testleri,
Atlar için Yasaklı Madde Kontrolü konusunda Uluslar arası Yeterlilik Sertifikası bulunan
Onaylı Laboratuarlarda yapılır.ADMKİP kapsamında testlerin yapılacağı Onaylı Laboratuar
TBF tarafından belirlenir.
(11) Analizlerin Maliyeti: A Örneğinin/Örneklerinin analizinin masrafı TBF tarafından
karşılanır.
a) Eğer SK tarafından talep edilir ve A Örneğinin sonucunu doğrularsa, B örneğinin
analizinin masrafları SK tarafından karşılanır.
b) Eğer B Örneğinin analizi A Örneğinin analizinin sonucunu doğrulamazsa, masraflar
TBF tarafından karşılanır.
(12) FEI İlaç Tedavisi Kayıt Defteri (Logbook): Yarışma haricinde veya dâhilinde
olmasına bakılmaksızın, AYML listesinde bulunan bir madde ile yapılan tüm tedavilerin
tarihinin, maddenin ve dozajın belirtildiği FEI İlaç Tedavisi Kayıt Defteri (Logbook) tüm
TBF Atları için tutulmalıdır. Uluslar arası yarışmalarda da aynı kayıtlar FEI Pasaportu ile
birlikte beyan edilmelidir.
a) Kayıtlar, tedaviyi uygulayan Veteriner Hekim tarafından yazılıp imzalanmış
olmalıdır.

b) Herhangi bir ADMKİY ihlali konusunda görülen soruşturmada, TBF, FEI İlaç
Tedavisi Kayıt Defterini görmeyi talep edebilir. FEI İlaç Tedavisi Kayıt Defterinin TBF’na
sunulmamasının sonucunda SK’ye karşı olumsuz bir çıkarımda bulunulabilir.
c) Aynı zamanda TBF Yarışma Atlarına uygulanan her bir katkı maddesinin listesi ve
uygulanan doz miktarı, zamanı, uygulama şekli, resmi ürün ismi ve barkod numarası da dâhil
olmak üzere ayrıntılı bilgilerini içeren bir not defteri bulundurulması tavsiye edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yükümlülük ve Sorumluluk:
MADDE 14- (1) Türkiye’de Binicilik Sporunu yüceltmek veya yarışma tertiplemek
isteyen her kişi ve kuruluş Uluslararası Binicilik Federasyonunun Yönetmelikleri ile işbu
talimat hükümlerini bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. Binicilik Federasyonu ve diğer
tertip kurulları, Yarışmalardan önce, yarışma sırasında, yarışmaya katılan binicinin kendisine,
atına veya malına zarar verebilecek herhangi bir kaza, ziyan veya sakatlıktan ötürü sorumlu
tutulamazlar.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, FEI Kuralları ile
Federasyon ana statüsü hükümleri ve Uluslararası Veteriner Yönetmeliği uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Talimat, Yönetim Kurulunca 09.02.2017 tarihinde onaylanmış
ve yürürlüğe girmiştir. Federasyon sitesinde bilgi ve duyuru mahiyetinde yayınlanır.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı
yürütür.

EKLER
EK 1: TBF VETERİNER TALİMATININ İHLALİ HALİNDE VERİLECEK CEZALAR
Aşağıda belirtilen tüm cezalar HH’nin sorumluluğundadır. Aşağıda belirtilen cezalara ilave
olarak başka cezalar da uygulanabilir ve aşağıdakilere benzer kural ihlallerinde TBF Disiplin
Kurulu huzuruna çıkılır.
Ceza
Numarası

İlgili
Madde
(VY
GY)

İhlal

Ceza

ve

1

Madde9/4

Pasaportta At Gribi aşısı yapıldığına Yarışmadan Men
dair kanıt bulunmaması

2

Madde9/4

Yıllık At Gribi aşıları arasında 12 Yarışmadan Men
aydan fazla süre geçmiş olması

3

Madde9/4

Yarışmaya gelmeden önce kaydedilen Yarışmadan Men
aşı süresinin 4 haftadan fazla aşılmış
olması

4

Madde9/4

6 ay +21 günlük ek aşı şartına 1 Uyarı ve
haftadan az bir süre boyunca
250 (İki yüz elli) TL
uyulmamış olması

5

Madde9/4

6 ay +21 günlük ek aşı şartına 2 Uyarı ve
haftadan az bir süre boyunca
350 (Üç yüz elli) TL
uyulmamış olması

6

Madde9/4

6 ay +21 günlük ek aşı şartına 4 Uyarı ve
haftadan az bir süre boyunca
500 (Beş yüz) TL
uyulmamış olması

7

Madde9/4

6 ay +21 günlük ek aşı şartına 4 Yarışmadan Men
haftayı
aşkın
süre
boyunca
uyulmamış olması

8

Madde9/4

İlk (At Gribi) ek aşısının (7 aylık) İlk aşılama programına
yapılmamış olması (2005 yılından tekrar başlama uyarısı
önce aşılanan atlar hariç)

9

Madde9/4

İlk Ek Aşının yanlış olduğuna dair Yarışmadan Men
uyarıdan itibaren 3 aylık bir süreçte İlk
aşılama
programının
tamamlanmaması

10

Madde9/4

Aşı

kayıtlarının

güncel

olmaması, Uyarı

aşıları uygulayan veterinerin
göndermesinin gerekmesi

bilgi 250 (İki yüz elli) TL’dan
itibaren

11

Madde9/4

Bir Yarışmaya gelen bir Ata son 7 gün Atın yarışmasına
içerisinde At Gribi aşısı uygulanmış verilmez
olması

izin

12

Madde12/
7

Tasarlanmış tedavi boksları haricinde TBF Veteriner Kurulu
Madde 9.7’de belirtilen performans tarafından karar verilir.
tedavisi uygulaması

12.a

Madde
12/7-b

Yetkisiz kişinin üzerinde şırınga, iğne 1000 (Bin) TL,
veya
benzer
malzemelerin/
aynı zamanda
maddelerin bulunması
eğer
enjeksiyon
yapılmışsa
atın
eliminasyonu

13

Madde5/9
Madde8/10
-11

14

Madde5/9
Madde8/10
-11

15

Madde5/9
Madde8/10
-11

16

Madde5/9
Madde8/10
-16

Kimlik Tespiti, ADMKİP veya aşı Uyarı
sayfası
dolduğunda
pasaportun
yenilenmemiş olması (1. kez)
Kimlik Tespiti, ADMKİP veya aşı 250 (İki yüz elli) TL ve
sayfası dolduğunda yapılmış olan
uyarıdan itibaren 30 gün içerisinde Yarışmaya girmeye izin
verilmez
pasaportun yenilenmemiş olması
Kimlik Tespiti, ADMKİP veya aşı 500 (Beş yüz) TL ve
sayfası dolduğunda verilmiş olan 250
(İki yüz elli) TL tutarındaki cezayı Yarışmaya girmeye izin
takiben pasaportun yenilenmemiş verilmez
olması
Mikroçipin işlevsel olmaması, yani Uyarı
çalışmaması veya yerinin tespit
Yeni mikroçip 3 ay
edilememesi
içerisinde takılmalıdır

17

Madde8/16

Atın mikroçipinin çalışmadığına dair Atın Yarışmaya getirildiği
uyarının verilmesinden sonraki 3 aylık her seferinde 500 (Beş
dönemi takiben Atın bir Yarışmaya yüz) TL
getirilmesi

18

Madde5/7

TBF’nun herhangi bir Pasaport / 250 (İki yüz elli) TL
Tanıtım Kartı / Mikroçip değişikliği
konusunda
30
gün
içerisinde
bilgilendirilmemesi

Madde5/9b

19

Madde 5

TBF

pasaportu

vizesinin 250 (İki yüz elli) TL

yaptırılmaması
20

Madde 5

TBF Pasaportu
takiben
30
yaptırılmaması

21

Madde 5

TBF Pasaportu vizesinin daha önceki 500 (Beş yüz) TL ve
bir cezayı takiben yaptırılmaması
Yarışmadan Men

22

Madde 5

TBF Tescilinin olmaması

23

Madde12/4

Bir
Yarışmaya
gelindiğinde 500 (Beş yüz) TL
Altrenogest için Veteriner Formu 2’nin
sunulmaması

24

Madde12/5

Destekleyici terapiler ve tedaviler için 500 (Beş yüz) TL
Veteriner Formu 3’ün sunulmaması

25

Madde12/6
-b

Kişisel
Beyana
Uygun
Destek 500 (Beş yüz) TL
Maddeleri için Veteriner Formu 4’ün
sunulmaması

26

Madde6/3b4

Önceden izin alınmaksızın Atların Yarışmadan Men
Yarışma Yerinin dışına çıkartılması

27

Madde11/1
-b5

Bir Pony’nin Tedavi Boksunun dışında Yarışmadan Men
ve/veya HH ve RYV’den izin
alınmaksızın nalbantlık işlemlerine
tabi tutulması

28

Madde8/15
-16

Atta
tespit
edilen
mikroçip 1. Derece uyarı, aynı
numarasının TBF bilgi bankasında zamanda 250 (İki yüz
bulunan numarayla eşleşmemesi
elli) TL

Madde8/11
-f

29
Madde8/12-10-11

vizesinin uyarıyı 250 (İki yüz elli) TL ve
gün
içerisinde
Yarışmadan Men

Yarışmadan Men

Ulusal Yarışmada atın pasaportunun 250 (İki yüz elli) TL ve
beyan edilmemesi/ gösterilmemesi
Yarışma alanına giremez

30

Madde10/
5-ı17h2d

Ölümcül
hastalıkların
veya 500 (Beş yüz) TL
sakatlıkların ve Madde 7.5.2.8.e)’de
belirtilen
süreler
içerisinde
bildirilmemesi

31

Madde5/9
a-b

TBF
pasaportlarındaki
açıklama
sayfası ve eşkâl çizimi taramalarının
sisteme yüklenememesi veya TBF
bilgi bankasındaki TBF pasaportunun

İstenilen
taramalar
sisteme yüklenene kadar
söz
konusu
atın
yarışlardan men edilmesi

kopyasının yapılması

EK 2: İZİNLİ TEDAVİ VETERİNER KODEKSİ
1. İzinli Tedavi Veteriner (İTV) ülkemizde mesleğini icra etmeye yetkili, ruhsatlı bir
Veteriner Hekim olmalıdır.
2. İTV Atın iyiliği ve sağlığına her zaman için Atların İyiliği için FEI Davranış Kuralları,
TBF Veteriner Talimatı, FEI ADMKİY/ADMKİP ve tüm diğer geçerli kurallar ve
yönetmelikleri güncel olarak bilmeli, anlamalı ve kesinlikle Temiz Spor kurallarına öncelik
verilmesini sağlamalıdır.
3. İTV Binicilik Yarışmalarında görev yaparken Yarışma yerine geldiklerini bildirmeli ve
TBF Veteriner Kimlik Kartlarını VK/RYV’ne göstermelidirler. Cep telefonu numaraları da
dâhil olmak üzere İTV ve sorumlu oldukları Atların bir listesi VK/RYV’ne verilmelidir.
4. İTV sürekli olarak hem insan ve hem de at sporcuların güvenliğinin korunması konusunda
kaygı duymalı ve bu konuda ellerinden gelen tüm çabaları göstermelidirler.
5. ITV tüm geçerli yerel ve ulusal mevzuat uyarınca hareket etme sorumluluklarını kabul
etmeli ve tanımalıdırlar.
6. Kodekse ve/veya kurallara uymayan İTV hakkında disiplin işlemleri yapılır. Bu disiplin
işlemleri; bir uyarıdan, geçici bir uzaklaştırmadan ve/veya İTV Listesinden çıkarmadan
oluşabilir.
7. İTV, TBF/FEI RYV veya FEI Resmi Veterinerleri olarak kabul edilmez.
EK 3: RESMİ VETERİNER KODEKSİ
1. TBF Resmi Veterineri ülkemizde mesleğini icra etmeye yetkili, ruhsatlı bir Veteriner
Hekim ve bir At Veteriner Hekimi olarak deneyimli olmalıdır. Resmi görevi esnasında,
kendisi her zaman TBF’nun bir temsilcisidir.
2. Veterinerler atların iyiliğinin her zaman için FEI Davranış Kuralları ve TBF VT uyarınca
korunmasını sağlamalıdır.
3.RYV/VK üyesi olarak Binicilik Yarışmalarına katılan tüm TBF Resmi Veterinerleri tüm
gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarını ileriye dönük olarak yönetmelidir. Resmi bir
Veteriner, Sporcular, At sahipleri, Antrenörler, OK ve diğer görevlilere karşı istikrarlı,
tarafsız, bağımsız ve adil bir konumu benimsemeli ve görevliler takımının bir üyesi olmalıdır.
Finansal ve/veya şahsi çıkarlar kararlarını asla etkilememeli veya etkiliyor izlenimi
yaratmamalıdır.
Resmi görevde bulunurken bir “çıkar çatışması”na yol açan veya açabilecek olan faaliyetler
arasında aşağıdakiler bulunsa da bunlarla sınırlı değildir:



Bir Yarışmaya katılan atların sahibi/ortağı olmak



Yarışmada kendisi de yarışmak



Bir Sporcu ile yakın bir şahsi ilişkisi bulunmak



Bir At veya Sporcu ile özel olarak çalışmak

Saydamlık açısından, bir TBF Resmi Veterineri Yarışmadaki HH ve TBF Veteriner Kurulunu
yukarıdakiler ve tüm diğer olası çıkar çatışmaları veya bu şekilde algılanabilecek durumlar
konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. TBF Veteriner Kurulu/HH bu durumda TBF Resmi
Veterinerinin Yarışmada bu göreve devam etmesine izin verilip verilmeyeceğini belirler.
4. TBF Resmi Veterinerleri TBF/FEI Genel Yönetmeliğine ilaveten hem FEI Veteriner
Yönetmeliği/TBF VT ve hem de FEI ADMKİY/ADMKİP’nı bilmeli ve anlamalıdırlar. Yıllık
değişikliklerden haberdar olmalı, kuralları düzenli olarak gözden geçirmeli ve Temiz Sporu
desteklemelidirler. TBF Resmi Veterinerin göreviyle ilgili düzenli bilgi bağlantısını sağlama
hakkını saklı tutar.
5. Veterinerler sürekli olarak hem insan ve hem de at sporcuların güvenliğinin farkında
olmalıdırlar.
6.TBF Resmi Veterinerleri tüm geçerli yerel ve ulusal mevzuat uyarınca hareket etme
sorumluluklarını kabul etmeli ve tanımalıdırlar. Talep edilirse, İTV’lere ilgili yerel Ulusal
mevzuat konusunda tavsiyelerde bulunmalıdırlar.
7. TBF Yarışmaları esnasında Resmi Veterinerler dakik olmalı, doğru şekilde davranmalı ve
TBF Veterinerlerinin doğruluğunu sağlamalıdırlar.
8. TBF ve TBF Veteriner Kurulu; Kodeks ve VT/Yarışma Kurallarına spora zarar verecek
şekilde uymayan görevlilere karşı disiplin işlemleri başlatabilir. Bu disiplin işlemleri: bir
uyarı mektubundan, geçici bir uzaklaştırmadan ve/veya TBF Resmi Veterinerler Listesinden
çıkarmadan oluşabilir.
9.TBF Resmi Veterinerleri, söz konusu Yarışmada veya aynı zamanda aynı yerde yapılan
başka bir ilgili Yarışmada Resmi bir görev (RYV/VK üyesi) üstlenmemeleri kaydıyla, İTV
olarak görev yapabilirler.

