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ÖNSÖZ 

Ülkemizin ekonomik» sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nm yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır. 

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 

ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır. 

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nm, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğa, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KÎT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapıları Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince ’’Özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur. 

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi.ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırına 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır. 



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır. 

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı'nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin 
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır. 

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla 
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir. 

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel İhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz. 
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GİRİŞ 

Beden Eğitimi ve Spor faaliyetleri genel eğitimin önemli bir 
parçası olup, amacı insanların fiziki, sosyal, psikolojik, zihni 
ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. O halde spor 
faaliyetleri araç olup, amaç insanların eğitimidir. Bu durumda, 
beden eğitimini hareket etmeyi öğrenmek ve hareket yolu ile 
öğrenmek, sporu da belirli kurallar içerisinde, sınırlı zaman 
ve mekanda yapılan yenme ve yenilmeye dayalı fiziki hareketler 
olarak tanımlayabiliriz. 

Sportif faaliyetler yıllardır insanların eğitiminin 
yanısıra, milletler tarafından çok etkili bir tanıtım ve 
propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır. Milletlerarası 
savaşların azaldığı günümüzde spor, milletlerin diğer milletlere 
karşı üstünlük sağlayabilmek amacı ile milletlerarasında adeta 
bir soğuk savaş şekline dönüşmüştür. Burada esas amaç, ülkenin 
kendini ve en önemlisi de kültürünü diğer ülkelere tanıtmaktır. 
Sporun ne kadar etkili bir tanıtım ve propaganda aracı olduğu da 
son olimpiyat oyunlarında çok açık olarak görülmüştür. 

Toplum kültürünün kuşaktan kuşağa devamının sağlanması, 
kültürünü ve dolayısıyla kendisini diğer toplumlara tanıtabilmesi 
bakımından özellikle geleneksel sporlar büyük önem taşımaktadır. 
Çünkü geleneksel sporlar toplumun sahip olduğu kültürün önemli 
bir parçasıdır. Milletlerin sahip olduğu kültür ise onları 
birbirlerinden farklı kılan önemli unsurlardan bir tanesidir. 

Geleneksel sporların en önemli özelliği toplumda çok eskiden 
kalmış olması dolayısıyle saygın tutulup, kuşaktan kuşağa 
aktıralarak günümüze kadar özelliklerini korumuş olmasıdır. O 
halde geleneksel sporların toplum hayatının bir parçası olarak 
çok eskilerden beri yapılması ve organize edilmesi, aynı 
özelliklerini günümüzde de koruması, aynı araç ve kurallarla 
yapılıyor olması gerekmektedir. Ancak günümüzde spor dallarının 
büyük bir çoğunluğunun zamanla milletlerarası nitelik kazanmış 
olmasından dolayı geleneksel sporlarımızdan bazıları birtakım 
değişikliklere uğramış olabilirler. Bazıları da çeşitli 
sebeplerden dolayı toplumumuz tarafından kendi haline 
terkedilerek çok yaygın olarak yapılamayabilir. Bu da o sporların 
geleneksel özelliğini kaybetmiş anlamına gelmez. 

O halde, Türkiye, genel eğitimi içerisinde spor eğitimine ve 
özellikle de geleneksel spor eğitimine önem vererek onları 
milletlerarası düzeye çıkarmak durumundadır. Bir ülkenin spor 
dallarında başarıya ulaşabilmesi için takip edilecek tek yol, 
spor dallarının ülke genelinde yaygın olarak yapılmasının 
sağlanması için tedbirler almasıdır. Alınacak tedbirlerin başında 
ise kaliteli eleman yetiştirmek, gerekli spor tesis ve alanların 
yapımı yanında ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında iyi bir 
beden eğitimi ve spor programının uygulanması gelmektedir. 
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Türk sporunun ve özellikle de geleneksel spor dallarının 
geliştirilebilmesi amacı ile aşağıda belirtilen 6 konuda alt 
komisyonlar kurulmuş ve bu komisyonlar ilgili konularda raporlar 
hazırlamıştır. 

1. Sporda Genel Politika 
2. Atıcılık ve Avcılık 
3. Binicilik 
4. Cirit 

5. Güreş 
6. Okçuluk 

Alt komisyonlar tarafından hazırlanan bu raporlar Genel 
Kurul niteliği taşıyan komisyon üyelerinin tamamının bulunduğu 
toplantıda görüşülerek bilgi teatisinde bulunulmuştur. Daha 
sonra Genel Kurul tarafından görevlendirilen Redaksiyon Komisyonu 
bütün raporları tekrar gözden geçirerek aslını değiştirmeden bir 
takım gerekli düzenlemeler yapmıştır. Redaksiyon komisyonu 
ayrıca, Genel Kurulda benimsenmiş ve alt komisyon raporlarında 
belirtilen önerilerden ortak olanları "Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı için Ana Hedefler" başlığı altında 10 madde 
halinde toparlamıştır. 

Hazırlanmış olan raporlar incelendiğinde görüleceği gibi 
ülkemizde sporun ve geleneksel sporların yaygınlaştırılması, 
geliştirilmesi ve uluslararası düzeye çıkartılabilmesi amacı ile 
birçok öneri ve alınması gereken tedbirler yer almaktadır. Bu 
öneri ve tedbirler Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
sporun gelişmesi için kaynak teşkil edecek ve ilgili kurumlara 
yol gösterecek önemli hususlardır. 

Ülkemiz sporunun gelişmesine yön verecek bu raporların 
hazırlanması sırasında komisyon çalışmalarına katılan bütün 
komisyon üyelerine ve mensubu bulundukları kurumlar ile DPT 
ilgililerine değerli yardım ve katkılarından dolayı teşekkür eder 
saygılar sunarım. 

Dr.Kemal Tamer 
Geleneksel Spor Dallarının Geliştirilmesi 
özel İhtisas Komisyonu Başkanı 
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SPORDA GENEL POLİTİKA ALT KOMİSYON RAPORU 
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SPORDA GENEL POLİTİKA 

I. GİRİŞ 

Ülkenin kalkınması sağlıklı ve eğitilmiş insanların 
çokluğuna bağlıdır. Çünkü eğitim; görevlerini en iyi şekilde 
yerine getirecek insanlar yetiştirir. Beden eğitimi ve spor ise 
genel eğitimin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olup; organik, 
sosyal, zihinsel, duygusal ve beceri yönünden gelişmiş, sağlıklı 
insanların yetiştirilmesinde etkin ve cazip bir araçtır. 

Öyleyse ülke kalkınmasında önemli payı olan insan unsurunu 
bedensel ve ruhsal açıdan geliştiren sporunda • bir genel 
politikası olmalıdır. 

Türkiye’de, sporun genel politikasının belirlenmesine ışık 
tutacak iki kanun vardır. Birincisi: 1982 Anayasasının 59’ncu 
maddesidir. Bu maddeye göre: "Devlet, her yaştaki Türk 
vatandaşının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. 
Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı 
sporcuyu korur" ifadesi yer almaktadır. İkincisi: 1938 tarih ve 
3530 sayılı kanunu yeniden düzenleyen 1986 tarih ve 3289 sayılı 
kanundur. Bu kanuna göre: vatandaşın fizik, moral güç ve 
yeteneklerini geliştiren, beden eğitimi ve spor faaliyetlerini 
yürütmek Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün görevidir. 

Görüldüğü üzere birinci hedef her yaştaki Türk vatandaşının 
beden ve ruh sağlığı ile yeteneklerini geliştirmek için onlara 
spor yaptırmaktır. İkinci hedef ise uluslararası spor 
müsabakalarında dünya devletleri arasında ön sıralarda yer 
almaktır. 

Sporda bu hedeflere ulaşmak için herşeyden önce sporun 
önemini iyi bilmek ve onu benimsemek gerekir. Spor bugün bir 
bilim ve endüstri dalıdır. Bir sosyal olay olarak ülke içinde 
insanların kaynaşmasını sağladığı gibi ülkeler arasında da 
yakınlaşmayı sağlıyabilmektedir. Spor güçlü bir istihdam, reklam 
ve propoganda aracıdır. İnsanın her yönüyle gelişmesini, güçlü ve 
sağlıklı olmasını sağlıyan; modern çağın hastalıklarına karşı 
direnci artıran etkili bir vasıtadır. Spor; yapana ve seyredene; 
zevk, heyecan ve çoşku veren; gençlerin enerjilerini olumlu yönde 
kanalize ederek onları zararlı faaliyetlerden koruyan ferdi 
sosyalleştirici, bütünleştirici, kültürel yabancılaşmayı önleyici 
güçlü bir eğitim aracıdır. Sporda uluslararası alanda kazanılan 
başarılar milletin ortak sevinç ve moral kaynağıdır. 

Spor politikasını oluştururken üzerinde durulması gereken 
diğer bir hususta ülke gerçeklerini gözönünde bulundurmaktır. 
Unutulmamalıdırki bir ülkede sporun gelişmesi ülkenin ekonomik 
gelişmesiyle doğru orantılıdır. Ayrıca ülkemizin demografik 
özelliklerini değerlendirmek, hedeflere ulaştıracak politikayı 
belirlemede yardımcı olacaktır. 
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II. MEVCUT DURUM 

A. SPORLA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR 

1. Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü: 

Türkiye’de spor faaliyetleri merkezde Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğü ile taşrada ona bağlı Beden Terbiyesi 11 
ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülür. 1938 yılında kurulan 
teşkilat önce Başbakanlığa; daha sonra 1942’de Milli Eğitim 
Bakanlığına; 1960’ta tekrar Başbakanlığa; 1970’te Gençlik ve Spor 
Bakanlığına; 1983 yılında Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlanmıştır. Bağlandığı otorite açısından bu kadar 
değişikliğin vuku bulması teşkilatın tam rayına oturmasına engel 
olmuştur. Teşkilatın kurulmasından bu yana 33 tane genel müdür 
değişmiştir. Bunlar arasında birkaç hafta görev yapanlar vardır. 
1970-83 yılları arasında görev yapan Gençlik ve Spor Bakanlığında 
14 bakanın değişmesi bu duruma daha iyi ışık tutacaktır. Yapılan 
bu sık değişiklikler yüzünden alınan cesaretli kararlar takip 
edilmemiştir, 

2 Federasyonlar: 

Ülkemizde 24 ayrı federasyon vardır. 3289 sayılı kanuna göre 
federasyon başkanları seçilecek adaylar arasından beş yıl için 
atanırlar. Bu sürenin başkanlarm başarısı için yeterli olduğu 
düşünülebilir. Fakat BTSGM’nin asli birimlerinden olan 
Federasyonların başında esas işi başka olan kişilerin görev 
aldığını gözönünde bulundurmak lazımdır. Yani federasyon 
başkanlığı ikinci görevidir. Uygulama göstermektedir ki başkanlar 
yeteri kadar federasyonun gelişmesi için zaman ayıramamaktadır. 
Çoğu federasyonlarda bazı kurulların görev yapmadıkları 
gözlenmektedir. Federasyonlar mevcut görünümleriyle spor 
müsabakalarının organizasyonuyla uğraşır durumdadırlar. Antrenör 
ve sporcu yetiştirme konusunda yeterli bütçe ve elemana sahip 
olmadıklarından kendi branşlarını yurt çapında yaymaları mümkün 
olamamaktadır. 

Federasyon genel sekreterleri federasyonların yapılarına 
yeni girmiş olduğundan ve henüz kurumlaşmayı 
tamamlayamadıklarından uygulamada bazı aksaklıklar meydana 
gelmektedir. Federasyonlarda kaliteli personel ücret azlığı 
yüzünden çalışmamaktaydı. Ancak, 1986’da çıkarılan 3289 sayılı 
kanunla sözleşmeli eleman istihdam edebilme imkanının 
getirilmesiyle nitelikli personelin çalıştırılabilmesi imkan 
dahiline girmiştir. Fakat yinede ihtiyacı karşılayacak sayıda 
personel istihdam edilememiştir. Türk Sporunu Teşfik Fonu ile 
yeni kurulan Federasyonlar Fonu’nda federasyonların 
faaliyetlerine ek kaynak sağlanmışsa da henüz yeterli seviyede 
bulunmamaktadır. 
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3. Spor Dalları Temsilcileri: 

Federasyonların illerdeki faaliyetleriyle meşgul olan bu 
temsilciler fahri olarak görev yaparlar. Görevleriyle ilgili 
büyük bir yükümlülüğe sahip bu kişilerin zorunlu masrafları 
karşılığı olarak tazminat almadan verimli olmasını beklemek 
mümkün görülmemektedir. 

4. Beden Terbiyesi ve Spor 11 ve İlçe Müdürlükleri i 

İl ve İlçelerde spor faaliyetlerinin yürütülmesinden bu 
teşkilatlar sorumludur. Önceleri, en alt kesime kadar 
teşkilatlanmayı hedeflemiş olan devlet her nedense 3289 sayılı 
kanunla bucak ve köy teşkilatını kaldırmıştır. Ayrıca il ve 
ilçelerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlükleri ve Beden 
Terbiyesi İl ve İlçe Spor Müdürlüklerinin olması düşündürücü 
olmaktadır. Şekil olarak ikişer spor müdürlüğü ortaya çıkmaktadır 

Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüklerinin atanmasında 
eğitim ve uzmanlık şartının bulunmaması beklenen gelişmeyi 
engelleyen nedenlerden birisidir. 

5. Kulüpler: 

Spor Kulüpleri Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve 
BTSGM’ce tescil edilirler. Sporcuların en büyük kaynağı olan 
kulüplerin sayısı 5835’dir. Bir çoğu müsabakalara sporcularını 
götv :-er:ek parayı dahi bulamamaktadır. Yüzde 95'inin tesisi 
yoktur. Antreman için Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüklerinin 
tesislerini kiralamaktadırlar. Bütçesi iyi olan bazı kulüpler 
ise, Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüklerine ait tesisleri uzun 
bir süre için kiralayarak belirli sayıdaki bazı kişilere hizmet 
vermektedir. Profesyonel şubesi bulunan külüpler amatör dallara 
fazla önem vermemektedir. Birkaç kulüp hariç okul-kulüp işbirliği 
tesis edilememiştir. Türkiye’de çoğu kulüpler anne ve babaların 
çocuklarını spora teşvik etmesini sağlıyacak özendirici 
ortamlardan yoksundur. 

6. Okul1ar: 

Kalkınmanın esas kaynağı olan insanı yetiştiren okullar aynı 
zamanda sporcu kaynağıdırlar. Bilindiği gibi, ilk ve orta 
dereceli okullar Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
Üniversiteler ise YÖK’e bağlıdır. İlk ve Orta dereceli 
okullardaki Beden Eğitimi dersleri salon yokluğundan kısmen 
bahçede çoğu zaman ise sınıfta yapılmaktadır. İlkokullarda Beden 
Eğitimi öğretmeni yoktur. Orta dereceli okullarda Beden Eğitimi 
öğretmeni sayısı da yetersizdir. Okul spor kolları vasıtasıyle 
yürütülmek istenen spor faaliyetleri çok yetersizdir. 
Okullararası yarışmalara bazı okullar temel bir iki branşta dahi 
takım çıkaramamaktadır. Çoğu okul spor tesisine sahip değildir. 
Malzemeleri eksiktir. Bazı okullar oyun oynanacak bahçeye bile 
sahip değildir. Bugün gelişmiş ülkelerde liseler bile yüzme 
havuzlarına sahiptirler. 
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Üniversitelerde YÖK kanunuyla birlikte Beden Eğitimi dersi 
konmuştur. Haftada bir saat olan bu ders tesis ve eleman 
yetersizliği yüzünden istenen amaca hizmet vermemektedir. 
Üniversitelerin Beden Eğitimi öğretmeni yetiştiren bölümleri bile 
yeterli eleman, tesis ve malzemeye sahip değildir. öğretim 
elemanlarının ücretleri düşüktür. 

Üniversitelerde spor faaliyetleri Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlıklarına bağlı Spor Müdürlükleri tarafından 
yürütülmektedir. Beden Eğitimi ve Spor bölümü bulunan 
üniversitelerde bu durum görev ve yetki bakımından güçlük 
çıkarmaktadır. Çünkü bölüm üniversite takımlarına sporcu ve 
antrenör olarak tamamına yakın oranda katkı sağlamaktadır. 
Üniversite içi ve dışı sportif faaliyetlerde; antrenör, hakem, 
teknik yetkili olarak görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
elemanları, idari yönden bölüm yapısı dışında adı geçen daireye 
bağlı bulunmaktadır. 

7. Sporcu Sağlığı ve Performans Geliştirme Kuruluşları: 

Sporcu sağlığından sakatlanan sporcuların tedavisi 
anlaşılıyordu. Halbuki esas önemli olan; sakatlanmayı önleyici; 
performansın düşmesini engelleyecek tedbirlerin alınması; bu 
maksatla sporla ilgili elemanların eğitilmesidir. 

Merkez ve taşra spor kuruluşlarıyla Yüksek Sağlık Kurulu 
arasında sağlıklı bir işbirliği kurulamamıştır. Sporcu sağlığı 
ile ilgili birçok şey söylenmiş fakat uygulamada fazla birşey 
yapılamamıştır. Birçok ilde sağlık merkezleri kurulması 
planlanmış fakat bu gerçekleşememiştir. Birkaç ilde kurulmuşsa da 
işletilememiştir. 

Spor hekimliği ihtisas dalı mevcut olmakla birlikte bu dalda 
yeterli sayıda hekim yetiştirmek mümkün olamamıştır. Yetişen az 
sayıda hekim ise başka branşlara kayma eğilimi göstermiştir. Bu 
meslek cazip hale getirilememiştir. 

Spor tıbbı dalında performansın gelişmesine ışık tutacak 
ilmi araştırma ve yayınlar yeterince mevcut değildir. Sporcuların 
sağlık durumlarını devamlı izleyen bir sistem oluşturulma 
aşamasındadır. 

3289 sayılı kanun "Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma 
Merkezi" kurulmasını hükme bağlamıştır. Ankara’da kurulmuş olan 
SESAM buna bir örnektir. 

B. SPOR ORTAMI 

Spor ve sporcu için spor ortamı gereklidir. Spor ortamı: 

1. Spor saha ve tesisleri, 
2. Spor araç ve gereçleri, 
3. Spor öğreticileri, 
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4. Sportif eğitim ve yarışma uygulama programlarının 
düzenlenmesi ve uygulanması, unsurlarının eksiksiz oluşturulması 
ile meydana gelir. 

Herhangi bir unsurun eksik olması veya birkaçının olmaması 
halinde spor ortamının varlığından söz edilemez spor ortamının 
olmadığı yerde spor olamaz, sporcu olamaz. 

Genel nüfus sayısına oranla Türkiye’deki sporcu sayısı 
azdır. Türkiye’de 1987’de lisanslı sporcu sayısı 738 bindir. 
Halbuki Almanya’da 15 milyon, İsveç’te 2.5 milyon, Finlandiya’da 
1.8 milyon Hollanda’da 4 milyon, İngiltere’de 6.5 milyon tescilli 
sporcu vardır. Bu rakamlara göz attığımızda sporcu tabanının çok 
yetersiz olduğu açıktır. Taban ne kadar geniş olursa başarıda o 
kadar yüksek olacaktır. 

Kulüpler aracılığıyla sporcu yetişmesi bugünkü anlamda pek 
mümkün görülmemektedir. Çünkü kulüpler faaliyetlerinin çoğunu 
futbol alanında sürdürmektedir. Zaten müessese kulüpleri hariç 
diğer kulüplerin maddi durumları iyi değildir. 

İlköğretim ile ortaöğretimde spor gelişmediği müddetçe 
Türkiye’de spor kalkınamaz. Şu anki durumuyla bu okullar 
yetersizlikler içindedir (öğretici, tesis, araç ve gereç vb. 
eksikliği ) . 

Günümüzde sporcuya verilen harcırahlar yetersizdir. 
Sporcunun başarılı olabilmesi için spor ortamının tam teşekkül 
etmesi yanında; beslenme, barınma, sağlık, sosyal güvenlik, 
eğitim, istihdam meselelerinin de çözüme kavuşturulması 
gereklidir. 

Sporcunun ilmi esaslara göre yetişeceği tam bir spor ortamı 
oluşturulmadığından başarılı olmak mümkün görülmemektedir. 
Türkiye’de genel bütçeden spora tahsis edilen ödenek oranı 1988 
rakamıyla % 0.2’dir. Bu miktar Belçika’da % 5 Almanya’da % 4’tür. 

1980 yılı genel nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 44.7 
milyondur. Bu nüfusun % 45.6’sına tekabül eden 20.4 milyon kişi 
aktif spor çağı olarak kabul edilen 5-24 yaş grubunda 
bulunmaktadır. Yüzde 23.1’e tekabül eden 10.3 milyon kişi 25-44 
yaş grubunda ve % 17.4’üne tekabül eden 7.7 milyon kişi ise 45 
yaş üzerindeki nüfusu teşkil etmektedir. Görülüyor ki Türkiye 
genç bir nüfus yapısına sahiptir. 

Batı ve gelişmiş ülkelerde 5-25 yaş grubunun % 100’ü, 25-44 
yaş grubunun % 60’ı, 45 ve yukarı yaş grubunun % 15’inin spor 
yapacağı kabul edilmektedir. Bu ölçülere göre Türkiye’de 1980 
nüfus sayımına göre 27.8 milyon kişinin spor yapması 
gerekmektedir. Halen ülkemizde 738.623 lisanslı sporcu 
bulunmaktadır. Ülkemizdeki sporcu sayısı, uluslararası 
standartlarda spor yapması gereken sayının % 2.3’ü kadardır. Spor 
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yapması gereken nüfusun büyük bölümü zamanını sağlığa uygun 
olmayan yerlerde, kıraathanelerde ve eğlence yerlerinde 
geçirmektedirler. 1980 yılı nüfus sayımına göre ülkemizde 18-25 
yaş grubunun sayısı 6.8 milyon kişi olup, bunun ülke nüfusu 
içindeki oranı % 15.4’dür. Kanuni olarak 18 yaş grubu üstünün 
kıraathanelere ve diğer yerlere girebildiği düşünülürse, yurt 
genelinde 100 bini aşkın kıraathane bulunduğu da gözönüne 
alınırsa durum daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. 

1. Spor Saha ve Tesisleri: 

Beşinci plan dönemine girilirken BTSGM’ye ait faal ve inşaa 
olmak üzere toplam 980 adet spor tesisi bulunurken, 5’nci plan 
döneminde yapılan spor tesisleri ile faal ve inşaa olmak üzere 
2746 adet spor tesisine ulaşılmıştır. Ayrıca, faal ve inşaa olmak 
üzere 458 adet çocuk oyun alanı ile toplam spor tesisi sayısı 
3204 adete çıkmıştır. 

Türkiye’de BTSGM’nin dışında kamu ve özel sektöre ait spor 
tesislerinin istatistiği ciddi olarak çıkarılamamıştır. Aktif 
spor yapacak kesitler için kamu ve özel sektöre ait spor 
tesislerinin belirlenmemesi ve yararlanılmaması atıl bir kapasite 
oluşturmuştur. 

Beşinci plan döneminde spor tesislerine tahsis edilen 
ödeneklerin durumu ve artış yüzdeleri şöyle olmuştur: 

Konsolide Yatırım BTSGM Yatırım 

Yıllar Toplam Bütçesi Bütçesi Oranı 

1984 743 Milyar 2 Milyar 930 Milyon % 0.39 
1985 1 Trilyon 5 Milyar 1 Milyar 464 Milyon % 0.14 
1986 1 Trilyon 303 Milyar 2 Milyar 24 Milyon % 0.15 
1987 1 Trilyon 854 Milyar 7 Milyar 360 Milyon % 0.39 
1988 3 Trilyon 465 Milyar 14 Milyar 950 Milyon % 0.43 

MEGSB kanununda kamuya ait tesislerin ortak kullanımına 
ilişkin hüküm yeterince işlerliğe kavuşmamıştır. 

Türk sporu teşvik fonu, akaryakıt tüketim fonu, tütün ve 
mamülleri ve a.lkollü içkiler ile sodalı içkilerden sağlanacak 
kaynaklarla yatırımlara bütçe dışı kaynak sağlanmıştır. 

Bugün üniversitelerimiz bir veya iki spor salonuyla hizmet 
vermektedir. Çoğu lisemizin salonu yoktur. 

Spor tesislerinin çoğu futbola hizmet etmektedir. Zengin 
kulüpler tesis yapmak yerine BTSGM’nin tesislerini ucuza 
kiralamaktadırlar. 
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2. Spor Araç Gereçleri: 

Bugün Türkiye’de üretilen malzemeler üst seviye sporcuya 
hizmet etmemektedir. Daha çok hayat boyu spor yapan kitlenin 
ihtiyacını karşılamaktadır. Olimpik ölçülerdeki malzemeyi küçük 
atelyelerde üretmek mümkün değildir. 

Spor faaliyetlerini yürütmek için spor malzemelerini 
sağlamak Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri 
arasında yer almaktaysa da bu konu çözüme kavuşturulamamıştır. 

3. Spor Eğiticileri: 

Türkiye’de antrenör iki yoldan yetişmektedir. Birincisi, 
federasyonların spor eğitim daire başkanlığıyla işbirliği yaparak 
açtıkları kısa süreli kurslardan; İkincisi de üniversitelerin 
eğitim fakültesine bağlı beden eğitimi ve spor bölümlerinden 
yetişmektedir. Yetişen ve piyasada görev yapan antrenörlerin 
büyük bölümünü kısa devreli kurslardan mezun olanlar 
oluşturmaktadır. Halen 67 beden terbiyesi ve spor il 
müdürlüklerinde; bütün spor dallarındaki toplam antrenör sayısı 
783’tür. Türkiye’de kadrolu ve kadrosuz toplam 17,241 anrenör 
mevcuttur. 

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri eleman, 
araç, tesis açısından yetersizdir. Bunun yanında antrenör olarak 
yetişenler öğrendiklerini uygulamaktan mahrumdurlar. Bu bölüm 
öğrencilerinin spor kuruluşlarında staj yapması yönetmelikle 
düzenienmelidir. 

4. Eğitim ve Yönetim: 

Sporda başarıya ulaşmak için sporla ilgili tüm elemanların 
eğitim yoluyla yeterli seviyeye getirilmeleri gerekir. Bu 
elemanlar: sporcu, antrenör, hakem, spor uzmanı, spor yöneticisi, 
spor doktoru, spor psikologu, spor sosyologu, masör, spor 
fizyologu, beden eğitimi öğretmeni, spor mimarı, monitör, spor 
yazarı vb. 

Bugün sporcu eğitimine hizmet veren kurumlar okullar ve 
kulüplerdir. Bunun dışında; Beden Terbiyesi ve Spor 11 
Müdürlüklerinde, kulüplerde ve diğer bazı kuruluşlarca açılan 
kurs ve yaz okullarıda sporcu eğitimine hizmet vermektedir. Zaman 
zaman TRT’de yaptığı bazı yayınlarla bu faaliyetlere yardımcı 
olmaktadır. 

Ülkemizde bir sporcuyu uluslararası düzeyde yetiştirecek tam 
bir sporcu eğitim sistemi yoktur, 
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Üniversitelerimizde 7 tane Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
bulunmaktadır. Bu bölümlerin esas amacı orta öğretime beden 
eğitimi öğretmeni yetiştirmektedir. Bu öğretmenlerden antrenör, 
danışman ve spor uzmanı olarakta yararlanılmaktadır. Spor 
eğitiminin esas yükünü çeken bu bölümlerin maddi ve manevi 
desteğe ihtiyacı vardır. 

Sporda bazı konularda ileri seviyeye ulaşabilmek için 
yurtdışma eleman gönderilmesine veya yurtdışından eğitimle 
ilgili eleman getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür 
uygulamalar şimdiye kadar gerektiği gibi yapılamamıştır. 

Yönetimin asıl fonksiyonları 1. Planlama, 2. Organizasyon 
veya teşkilatlanma, 3. Sevk ve İdare, 4. Koordinasyon, 5. 
Denetimdir. Sporda da yönetimin tam olabilmesi için bu 
fonksiyonların yerine getirilmesi gerekir. 1963 yılından beri 
planlı kalkınma sözkonusu olduğu halde hedeflere varılamamıştır. 
Teşkilatın sık sık yapı değiştirmesi teşkilatlanmanın da 
sağlıksız olduğunu göstermektedir. Spor yönetiminde kariyer 
sahibi idarecilerin sayısı azdır. Mevcut olanlar ise çalışma 
şartlarının uygunsuzluğu nedeniyle başarılı olamamaktadır. Spor 
kuruluşları arasındaki koordinasyon yetersizdir. Denetim 
eksikliği yüzünden öngörülenler gerçekleşememektedir. 

III. TEKLİFLER 

A. Spor Teşkilatının Merkezi Teşkilat İçindeki Yeri : 

Türk spor teşkilatı özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

B. Spor Federasyonları: 

1. Federasyonlar bağlı bulundukları uluslararası 
federasyonların uygulama, istek ve talimatları doğrultusunda 
hareket etmelidir. 

2. Federasyon kuruluş ve işleyişi ile ilgili düzenlemeler o 
federasyonun ilgili bulunduğu branşın ülke düzeyindeki 
gelişmişliğide gözönünde bulundurularak yeniden yapılmalıdır. 

3. Federasyonların başkan ve kurulları kulüp temsilcileri 
tarafından seçilmelidir. Ancak bazı spor federasyonlarının 
oluşumu, o federasyonun gelişmişlik düzeyide gözönünde 
bulundurularak, ölçütleri önceden belirlenecek esaslara göre 
yapıİmalıdır. 

4. Geleneksel sporlar ilgili spor federasyonları tarafından 
yürütülmelidir. 
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C. Spor Kulüpleri: 

1. Orta öğretim kurumlan kulüp kurabilmelidir. 

2. Devlet arazi ve tesisleri az sayıda kişiye hizmet veren 
kulüplere kiraya verilmemelidir. 

D. Spor Tesis ve Malzemesi: 

1. En küçük yerleşme birimindeki spor tesisinden ülke 
çapındaki olimpik tesis yapımına kadar tüm planlamalar ülkenin 
nüfusları gibi ölçütler gözönünde bulundurularak; gelişen ve 
değişen ihtiyaçları karşılayacak spor saha ve tesisleri bu plan 
döneminde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca spor tesisi yapımında 
yerleşim merkezleri yakınında bulunan orman, göl, nehir, deniz 
kenarları da değerlendirilmelidir. 

2. Spor malzemelerinin standartları belirlenmeli ve tüm 
tesisler standard malzemelerle donatılmalıdır. 

E. Sporcular : 

1 Başarılı sporcuların beslenme ve antrenman giderlerini 
karşılamak üzere mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Profesyonellik eğilimi kuvvetli olan dallarda gizli 
profesyonelliğe yol açmamak ve varsa sona erdirmek üzere 
prefosvonellik sayısı artırılmalıdır. 

3. Her ilde, İl Beden Terbiyesi Teşkilatı bünyesinde sporcu 
evleri kurulmalıdır. 

F. Yönetim: 

1. Spor ve sporcunun varlığı ile sayısal ve niteliksel 
gelişimi için spor ortamının tüm unsurları bir bütün olarak ele 
alınmalı, planlama ve uygulamalar bu ilke gözönünde 
bulundurularak yapılmalıdır. 

2. Spor yönetimi stratejisinde başarılı sonuç alacak 
sporcuların yeteneklerinin tesbitini üstlenen bir birim 
oluşturulmalıdır. 

3. Spor yönetimi, spor yönetici ve görevlilerine zaruri 
masraflarını karşılayacak fahri hizmet tazminatı ödemelidir. 

4. Belediyeler ve Özel İdarelerin İl Beden Terbiyesi 
Teşkilatına ödemek yükümlülüğünde bulundukları % 1 payların 
tahsiline ilişkin sorumluluğu üstlenecek iist düzeydeki 
görevlilerden oluşan bir birim kurulmalıdır. 
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5. Devlet Planlama Teşkilatının 5 yıllık çalışmalarında 
oluşturduğu geçici spor ihtisas komisyonunun daimi olması 
sağlanmalıdır. 

6. Spor kuruluşları ile silahlı kuvvetler arasında sporcu, 
yönetici, tesis, malzeme ve benzeri alanlarda sürekli ve etkin 
bir işbirliği yapılmalıdır. 

7. Uluslararası siyasal kuruluşlar (Birleşmiş Milletler ve 
Avrupa Konseyi gibi) ile ilişkilerin sürdürülmesi görevini 
üstlenecek daimi bir sekreterya oluşturulmalıdır. 

8. Spor şurasının 4-5 yılda bir toplanması sağlanmalıdır. 

9. Sporla doğrudan ve dolaylı ilişkilerin yönetimini 
düzenleyen tüm kanunlar "SPOR KANUNU" adı altında bir tek kanunda 
yeniden düzenlenmelidir. 

10. Genel bütçeden spora ayrılan payın % 2’nin altına 
düşmemesi sağlanmalıdır. 

11. Spor yargı olayı değil disiplin olayıdır. Spor 
faaliyetlerinin uygulamalarından kaynaklanan mesele, ihtilaf ve 
haller yargı organlarınca değil, spor kuruluşlarının kendileri 
tarafından çözülmelidir. 

G. Eğitim Kurumlan: 

1. İlk ve Orta Öğretim: 

a. İlk ve orta öğretimde; fiziki kapasite ve sportif 
yeteneklerle ilgili test formları varsa branş öğretmenleri 
tarafından, yoksa sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmalı, 
böylece ileride başarı sağlayabilecek öğrencilerin önceden 
tesbiti sağlanmalıdır, 

b. İlkokul ve orta öğretim müfredat programında yer alan 
hususlar incelenerek günün şartlarına uydurulmalıdır. 

c. Hayati önem taşıyan kayak ve yüzme gibi spor okulları ile 
ilgili coğrafi ve geleneksel hususlar dikkate alınarak müfredat 
programında (ders olarak) yer almalıdır. 

2. Yüksek öğretim: 

a. Beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi 
ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli sayıda spor yüksek okulu 
açılmalı, yahut mevcut beden eğitimi ve spor bölümleri rektörlüğe 
bağlı spor yüksek okuluna dönüştürülmelidir. 
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b. Gelişmiş üniversitelerde spor bilimleri enstitüleri 
kurulmalıdır. 

c. Ülke için üst düzeyde beden eğitimi ve spor elemanı 
yetiştiren üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinde 
verimliliği artıracak gerekli yardım ve düzenlemeler sağlanmalı 
araştırmalar teşvik edilmelidir. 

H. Sağlık, Araştırma ve Eğitim Merkezleri: 

I. Sporcu eğitimi, sağlık, araştırma merkezleriyle 
üniversite işbirliği sağlanmalı; bu merkezlerin yurt çapında 
yaygınlaştırılmasına çalışılmalı; yetenek araştırması ile ilgili 
bir birim oluşturulmalıdır. Bu merkezler (yedek parça temin ve 
tamir kolaylıkları) yönünden aynı tip cihazlarla donatılmalıdır. 
Bu merkezlerin bulunmadığı yerlerde her vatandaş için spor 
yönünden fiziki uygunluk muayeneleri yapılabilmesi için Sağlık 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği sağlanmalıdır. 

2. Beden Eğitimi ve Spor yüksek lisans ve doktora programı 
uygulayan üniversitelerde çeşitli spor branşlarında araştırma ve 
uygulama merkezleri kurulmalıdır. 

3. Spor teşkilatı ve üniversite işbirliğiyle ülke çapında 
hizmet, içi eğitimi yürütecek ulusal bir eğitim merkezi 
kurulmalıdır. 

4. Sporla ilgili bilimsel yayın, doküman ve eğitici 
malzemenin toplanacağı bir merkez oluşturulmalıdır. 

5. Sporu sevdirmek ve spor eğitimine katkıda bulunmak 
maksadıyla TV programları yapılmalı, bu programlarda geleneksel 
spor dallarının tanıtımıda yapılmalıdır. 

I. Yurtdışı İlişkiler: 

1. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın hem yurt dışındaki 
faaliyetleriyle ilgilenen hem de Türkiye’ye döndüklerinde onlarla 
ilgili spor faaliyetleri düzenleyen bir birim BTSGM bünyesinde 
oluşturuİmalıdır. 

2. Dış temaslarda ve uluslararası ilişkilerde itibar 
zedeleyici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınılmalıdır. 

3. Eğitim açısından yurt dışına eleman gönderilmeli ve yurt 
dışındaki elemanlardan istifade yoluna gidilmelidir. 
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ATICILIK VE AVCILIK ALT KOMİSYON RAPORU 

Komisyon Çalışmalarına Katılanlar : 

Başkan : Metin SERTOGLU 

Başkan Yrd. : Nevzat YAMAÇ 

Raportör : Erhan TURKALP 

Üyeler : ATİLLA, Okan 

BORANKAY, Zoltan 

ÇAMOGLU, Esrin (Prof.Dr.) 

ÇOŞKUN, Kemal 

ERGİNAKIN, Cengiz 

ÖNYÜRÜ, Yalçın 

ÖZOZAN, Y.Salih 

SÜMER, Rıza 

ŞİPAL, Can 

TANRIKULU, Ahmet 

YALMAN, Melih 

YILMAZ, Hüsamettin 
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ATICILIK VE AVCILIK 

I. GİRİŞ 

Beden Eğitimi ve Spor : Genel olarak ferdi yönden insanın 
sağlığı, karakteri, moral verimliliği; milli yönden sağlam, 
güçlü, ortak duygu ve davranışları, yüksek bir insan gücü 
potansiyeli ve varlığı ile doğrudan ilgili en etkili bir eğitim 
ve sağlık faaliyetidir. 

Bu bakımdan zihni ve fikri gelişimin, ancak bedenen uyumlu 
olması halinde, insan toplumunun daha sağlıklı, dengeli ve mutlu, 
uzun ömürlü, başarılı, verimli olabileceğinde tam bir görüş 
birliği vardır. 

Günümüzde beden eğitiminin ve sporun önemini, gereğini ve 
ağırlığını süratle artırmakta olan üçüncü bir amaç daha 
eklenmiştir. "Milletlerarası" olan bu boyutla, devletler; beden 
eğitimi ve spor organizasyonları faaliyetlerine katılıp yarışmak 
suretiyle dolaylı olarak çok etkili bir şekilde yapılan 
propog^nda ve tanıtma imkanına sahip olabilmektedir. 

Geleneksel Atıcılık sporumuz tamamen amatörce yapılırken, 
Doğu hloku ülkelerinde şahsi iş haline getirilmiş, Batı bloku 
ülkelerinde ise bu sporun gerekli malzemelerinin sanayilerini, 
diğer ülkelere tanıtmak ve pazarlamak amacı güdülmektedir. 
Uluslararası yarışmalarda iyi sonuç almış sporcular bu sanayinin 
pazarlarının birer propogandisti olarak hizmet vermektedirler. 
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu bütün Türkiye atıcılarının 
gönüllü olarak gerek fiilen çalışma, gerekse üye kulüplerin kendi 
bünyelerinde bağımsız olmalarını sağlayarak, Geleneksel Türk 
Atıcılık karakteristiğini korumak ve yurt savunmasına hizmet 
esaslarına dayalı, bilinçli, dürüst, milliyetçi ve keskin nişancı 
bir neslin ülke çapında bir araya gelmelerini temin etmek 
amacıyla 1923 yılında kurulmuştur. 

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, bu sporun topluma, resmi 
makamlara, özellikle gençliğe tanıtılması ve yurtdışı 
organizasyonlarında başarı ile ülkemizin temsil edilebilmesinin 
temini için, her yıl oldukça faal bir program uygulamaktadır. 

Federasyonumuzca hazırlanan yıllık faaliyet programı 
değişebilen atış kuralları ile birlikte, her yıl 11 
Müdürlüklerine, İl Spor Temsilcilerine, Kulüplere, Emniyet 
makamlarına ve Kuvvet Komutanlıklarına dağılımı yapılmaktadır. Bu 
program çerçevesinde her yıl grup birincilikleri, teşvik 
müsabakaları, Türkiye birincilikleri, milli takım seçmeleri ve 11 
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Müdürlüklerince organize edilen bölge yarışmaları 
düzenlenmektedir. Bu yarışmalarda başarı gösteren sporcular, 
milli takım aday kadrosuna alınarak, dış ülkelerde yapılan 
müsabakalara iştirak ettirilmektedirler. Bu spora heves eden 
gençler, bağlı oldukları ilin il spor temsilciliklerine veya il 
müdürlüklerine müracaat ederek atıcılık lisansı almak 
zorundadırlar. Lisansiye olmuş sporcular ajanların ve 
antrenörlerin nezaretinde çalışmalara başlattırılırlar. 

Atıcılık sporu ferdi bir spor olup, insanın kendi nefsi ile 
hedefinin birleşmesinin verdiği sonuçtur. Tabanımız, umudumuz 
adetleri beş milyonu bulan avcılarımızın çocuklarıdır. Atıcılık 
olimpik bir spor olup, üyelerinin çokluğu ile halen dünyadaki 
ilk dördüncü sıradaki yerini muhafaza etmektedir. Beden Terbiyesi 
Spor Genel Müdürlüğü kanununun temel hükümlerine, hükümetimiz 
politikasına, Bakanlığımızın direktiflerine ve açık seçik teknik 
ihtiyaçlarının gösterdiği hedeflere ulaşabilmek için 
federasyonumuz genel olarak okullara, Emniyet Genel Müdürlüğüne 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik çalışmalarını sürdürmüştür. 

Federasyonumuzun ismi her ne kadar Atıcılık ve Avcılık ise 
de, kuruluşundan bu yana avcılık ile ilgili planlı faaliyetleri 
olamamıştır. Bu konudaki görüş ve düşüncelere, hedef ve sonuç 
bölümünde yer verilmiştir. Dünyanın en dar bütçeli 
federasyonlarından biri olması ve bu sporun yakın geçmişe kadar 
gereken önemin verilmemesi "Ata sporu atıcılık" a adeta unutulmuş 
görüntüsü vermiş, bunun yanısıra genç nesil silah-spor 
ilişkisinden oldukça uzak kalmıştır. Bu nedenle; planlamanın 
gaye ve hedefleri, yapılacak işlerin belirli bir zaman süreci 
içinde programlanarak gerçekleşmesidir. Ne derecede hedefe 
yaklaşılmış ise, yapılan işlerin başarısı o kadar artmış olur ki, 
varılmak istenilen gaye de budur. Planlamanın ana unsurlarını 
tesbit ederken amaç; bu sporun daha geniş kitlelere yayılması, 
eşit imkan ve eşit fırsat tanınmasının programlanmasıdır. 
Çalışmalarımız; bu görüşlerimiz ışığı altında her yıl orantılı 
bir şekilde tabana indirilerek sürdürülecek, daha geniş sporcu 
kitlesi içinden seçilecek sporcularımız belirlenecek programlar 
içinde çalıştırılarak önümüzdeki yıllarda uluslararası 
yarışmalarda daha üstün başarı kazanacaklardır. Bugünkü durumumuz 
ve çalışmalarımızla ilgili hedeflerimiz ilişikte arz edilmiştir. 

II. DURUM TESBİTİ : 

A. SPORCU : 

Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun lisansiyer sporcu sayısı 
yaklaşık 6000’dir. Yurdumuzda bu spora yönelik sporcu sayısı 
diğer sporlara oranla daha fazla ise de, faal sporcu sayısı 
ancak 2250’dir. Daha sonra aşağıda arz edeceğimiz nedenlerden 
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dolayı, 3750 lisansiyer sporcu faaliyet gösterememektedir. 
Milletimizin doğal yapısı ve varoluşundan bu yana geçirdiği 
göçler, istilalar, akınlar vs. gözönüne alınacak olursa, şuur 
altımızın silah aşkıyla ne kadar şartlandığı ve günlük 
yaşantımızda "namus" kavramı ile eşdeğer taşıyan silahın halkımız 
için önemi tartışılamaz. Bunun en büyük delili, ülkemizde halen 5 
milyon civarında avcı ile 926 civarında avcılık kulübünün 
varlığıdır. Bu kulüplerin 80 kadarı Beden Terbiyesi kanununa 
göre federe olmuştur. Beş milyon civarındaki avcılarımızın çok 
azı federasyonumuza üyedir. Yüzde 5 civarında avcının ise av 
tezkeresi ve silah ruhsatı yoktur. Avcılığa bunca kalabalık bir 
kitle eğildiği halde atıcılık sporunun gerekli ilgiyi görmemesi 
nasıl izah edilebilir? 

Atıcılık sporu, bugüne kadar yeterince tabana 
indirilememiştir. Bu sporun istenilen seviyeye çıkarılabilmesi 
için, hammadde olarak tabanın işlenmesi, en az diğer artırıcı 
faktörler kadar gereklidir. Atıcılık sporunun yaşı ve sınırı 
yoktur. 14 yaşını doldurarak lisansiyer olabilen her vatandaş bu 
branşta uzun yıllar faal spor yapabilir ve üstün skorlar 
çıkarabilir. Sporun ciddiyetinden uzaklaşılmadığı takdirde üstün 
seviye senelerce devam edebilir. 

B. ANTRENÖR : 

Federasyonumuzun halen Edirne ve Trabzon illerinde görevli, 
kadrolu 2 antrenörü bulunmaktadır. Ancak 1981 yılında açılan 
antrenör kursundan bu yana 30 fahri antrenör muhtelif bölgelerde 
sporcularımıza yardımcı olmaktadırlar. Gün geçtikçe gelişen 
atıcılık sporunun, ülkemizde benimsenmesi ve üstün seviyeye 
çıkartılabilmesi için, bilinçli çalıştırıcı ve antrenöre ihtiyaç 
vardır. Oysa ki Trap, Skeet, tabanca, Havalı Silahlar ve Yivli 
Silahlar olmak üzere 5 esas branşta faaliyet gösteren 
federasyonumuzun, yukarıda belirtiğimiz gibi sadece 2 tane 
kadrolu antehörü bulunmaktadır. Bu antrenörlerde yivli silahlar 
branşının antrenörleridir. Diğer branşlarda antenörlerimizin 
olmaması sporcularımızın bilinçli bir şekilde çalışmalarını büyük 
ölçüde etkilemektedir. Acilen yurt dışından her branş için ayrı 
olarak sözleşmeli antrenör getirilmesi zorunludur. 

C. HAKEM : 

Federasyonumuz, 1974 yılından bu yana muhtelif bölgelerde 
açtığı kurslarla, 184 bölge hakemi ile 53 Milli hakem kazanmış, 
daha sonra Federasyonumuzca Beynelminel Atış Birliği’ne (U.I.T.) 
yapılan müracaatla 14 Milli hakemimiz Beynelminel hakemliğe 
yükselmiştir. Hakem kapasitesi, sporumuzun temel unsurlarından 

18 



biri olduğundan, bölge müsabakalarının sıhhatli geçmesi de bölge 
hakemlerinin yeterliliğine bağlıdır. Sadece yivli silahlarda 25 
star.dlık bir müsabaka 25’i hedef, 25’i yazı, 3’ü stand, 3’ü 
tasnif, 3’ü çukur ve l’i de taşıyıcı olmak üzere 60 hakeme; trap 
ve skeet branşında ise 5’i stand, 15’i çukur olmak üzere 20 
hakeme görev verilir. Bu rakamlar atıcılık faaliyeti olan bir 
ilde faal olarak görev yapan ortalama 80 hakeme ihtiyaç 
duyulduğunu göstermektedir. 

D. MALZEME : 

CİNSİ DAĞITIMI YAPILAN İHTİYACIMIZ OLAN (6 YILLIK) 
MALZEME MİKTARI MALZEME MİKTARI 

Havalı tabanca 10 Adet 100 Adet 
Havalı tüfek 269 " 1.500 Adet 
Hava saçması 10.000.000 " 60.000.000 Adet 
Yivli tabanca 17 " 50 Adet 
Yivli tüfek 105 " 100 Adet 

22 çap mermi 354.600 " 5.000.000 Adet 
Trap tüfeği 15 " 150 Adet 
Skeet tüfeği 2 " 150 Adet 
Fişek 800.000 (Trap-Skeet) 2 . 500.000 Adet 

Dürbün 20 " 500 Adet 
Atış Plağı 3.000.000 " 20 . 000.000 Adet 

Muhtelif Atış giysileri 100 Adet 
Plak fırlatma makinası 100 " 200 Adet 

Elektronik divizor 5 " 20 Adet 

Elektronik Timer 5 " 20 Adet 

Tüm atıcılık malzemeleri memleketimizde imali mümkün 
olmadığından muhtelif ülkelerden ithal edilmektedir. 

E. TESİSLER : 

TRAP-SKEET POLİGONU BULUNAN BÖGELER : İstanbul-Ankara-Bursa- 
Eskişehir-Manisa- 
Edirne-Bolu-Adapazarı- 
Adana-Aydm . 

YİVLİ SİLAHLAR POLİGONU BULUNUN BÖLGELER : Çanakkale- 
İstanbul-Diyarbakır- 
Manisa-Trabzon-Adana. 
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YAPIMI DEVAM EDEN HAVALI SİLAHLAR POLİGONLARI: Trabzon- 
tstanbul-Aydın-lzmir- 
Bolu-Gaziantep. 

POLİGON YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN BÖLGELER : Konya-Kırklareli- 
Hatay-Mersin-Antalya-
Balıkesir-Ankara- 
Kastamonu-Bursa-
Eskişehir-Samsun. 

YAPIMI DEVAM EDEN TRAP-SKEET POLİGONLARI : Bursa-Balıkesir- 
Bolu-Eskişehir-İzmir. 

III. PROBLEMLER : 

1. Beden Terbiyesince ayrılan bütçe yetersizdir. 
2. Bu sporla ilgili bütün malzemelerin yurt dışından 

getirilişi büyük formalitelerle gerçekleşmektedir. 
3. Sporcularımız, öğrenci olanlar okullarında, işçi ve 

memur olanlar kamu ve özel iş yerlerinde atış sporu 
branşında faaliyet gösterememektedir. 

4. Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatında bilhassa havalı 
silahların poligonu ve bol miktarda silahları olmasına 
rağmen çeşitli nedenlerden dolayı bu iki müesseseden 
yeteri kadar sporcu yetiştirilememekte veya yetişmiş 
sporcuları milli takıma alınamamaktadır. 

5. 11 Temsilciliklerine Atıcılık için konan bütçe 
yetersizdir. 

6. En büyük problem ise bu sporun seyir sporu olmayışı yani 
seyircinin gözüne hitap etmemesidir. 

IV. TEKLİFLER VE TEDBİRLER : 

1. Sülün üretim merkezleri kurulmalıdır. 
2. İthal edilen malzemeler her türlü fon, vergi ve gümrükten 

muaf tutulmalıdır. 

3. Sporda kullanılan silah, fişek, mermi, saçma ve diğer 
atış malzemelerinin sanayileri yurt içinde kurulmalıdır (uzun 
vadeli). 

4. Havalı silahların yarışmaları, orta ve yüksek öğrenimde 
okullararası yarışmalara konulmalıdır (kısa vadeli), özellikle 
özel okullara mecbur kılınmalıdır. 

5. Pilot bölgelere İstanbul’daki gibi her yarışmanın 
yapılabileceği komple atış siteleri kurulmaladır. 

6. Bu sporla uğraşan öğrencilere derslerinde, işçi ve 
memurlara iş yerlerinde kolaylık sağlanmalıdır. 

7. Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatında bu sporda 
sporcu antrenör ve yönetici olarak belli bir düzeye gelen 
personelin atamalarında ilgili müesseselerin atıcılık 
federasyonuyla koordinede bulunarak anılan personelin 
özelliklerini yitirmeyecekleri bögelere atamaları sağlanmalıdır. 
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8. Askeri okul ve Polis okulları federasyonun düzenlediği 
yarışmalara mutlaka iştirak ettirilmelidir. 

9. Ülkemiz şartlarına uygun olarak kaliteli av köpeği 
yetiştirme ve terbiye etme bakımevleri kurulmalıdır. 

Havalı ve Yivli Silahların vurt çapındaki Genel Gelişim 
Projesinde. amaçlanan faaliyetlere yönelik yapılabilecek 
çalışmalar: 

Atıcılık Feredasyonuna sağlanan imkanlarla, yapılan 
çalışmaların : Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı, 
Atıcılık eğitim çalışmalarına, Sivil SAvunma hizmetlerine, yurt 
savunmasına, Türk gençlerinin ruh ve beden sağlıklarına, güvenli 
kişilik geliştirmelerine olumlu yönde katkısı olmaktadır. 

Bu hizmet ve faaliyetlerin daha iyi yürütülebilmesi, mevcut 
yatırımların ve alınacak malzemelerin doğru ve yüksek kapasite 
ile kullanılabilmesi için, belirlenecek amaçlara uygun bir 
şekilde yerel ve merkezi teşkilatlanmaya gerek vardır. 

Ülkemizde yivli ve havalı silahlar branşlarında otuza yakın 
ilimizde, alt yapı ile ilgili değişik miktarlarda tesis, malzeme 
ve uygun personel bulunmaktadır. 

Bu bölgelerimizde araştırma ve ihtiyaç tespiti yapılarak 
idareci, antrenör, hakem ve ilgili kurumlardan kurulu teşkilatlı 
temsilcilikler oluşturulmalı kısa ve uzun vadeli amaç ve hedefler 
belirlenmelidir. 

Bu yapılamadığı yani teşkilatlanmadan hizmet verilmeye 
çalışıldığı takdirde, büyük ölçüde malzemeye dayalı bir spor dalı 
olan Havalı ve Yivli silahlar branşında yapılan yatırımlar ile 
alınan malzemeler uygun personel olmadığı için bölgelerimizdeki 
çalışmaların verimsizliğine ve malzeme israfına neden olacaktır. 

Bu nedenle kısa vadede alt yapısı diğer bölgelere göre daha 
iyi olan birkaç bölge için ulaşılması amaçlanan hedefler 
seçilmeli ve uygun yatırımlar yapılmalıdır. 

Beden Terbiyesi kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kar 
amacıyla Atıcılık yaz spor okulları, mevcut elit sporcular için 
eğitim kampları açılabilir, illerdeki müsait okullara Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından seçmeli ders 
yönetmeliğine uygun olarak Havalı ve Yivli silahlar dersleri 
konulabilir. 

Sonuç olarak, öncelikle Atıcılık Federasyonu Başkanlığı ve 
Eğitim Kurulunun hazırlıyacağı detaylı programlarla Atıcılık 
sporu yurt çapında ve uluslararası müsabakalarda çok iyi yerlere 
gelebilir. 
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V. ETKİNLİKLER 

Tesislerimizin yetersizliği nedeniyle yakın geçmişimize 
kadar üstlendiğimiz uluslararası müsabakalar bugün beynelminel 
atış birliği tarafından ülkemizce organize edilmesine karar 
verilmiş, 1983, 1984, 1987 yılları Trap-Skeet Avrupa kupa 
yarışmaları İstanbul’da organize edilmiştir. 

Ayrıca Yivli Silahlar Balkan Şampiyonası 1984 yılında 
İstanbul Atış Poligonunda yapılmıştır. Bu başarılı 
hizmetlerimizin sonucu olarak Avrupa Atış Birliği 1988 resmi 
Avrupa Trap Şamyiponasmın İstanbul’da yapılmasına karar vermiş, 
28 ülkenin 400 sporcu ve idarecisinin katıldığı bu 
organizasyonun çok başarılı sonuçlandığı ilgili yabancı 
uzmanlarca ifade edilmiştir. 

1988 Ağustos ayında Girit’te yapılan Trap-Skeet Balkan 
Şampiyonasında 4 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya alarak milli 
takımımız Balkanların en güçlü ekibi olduğunu ispat etmişlerdir. 

Seul olimpiyatlarına katılan 2 sporcumuz ilgililerce çok 
başarılı bulunmuş, Skeet dalında yarışan atıcımızın 54 elit 
sporcu arasında semi finale yükselip 195 puanla 13. oluşu, havalı 
silahlar tüfek branşında bayan atıcımızın 58 elit sporcu arasında 
386 puanla 28. sıraya çıkması sporumuzun dünya klasmanında ön 
sıra] -ra gelebildiğinin örnekleridir. 

VI. AVCILIK : 

Avcılık 3167 sayılı kara avcılığı kanunu ile Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca, Avcılık ve Atıcılık 3530 sayılı kanun ile 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Avcılık dernekleri 
2908 sayılı kanun ile İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir. 

Yeni çıkacak av yasası ile ilgili görüşlerimizi şöyle 
sıralıyabiliriz. Anayasamız "Devlet sporun kitlelere yayılmasını 
teşvik eder" demesine rağmen konumuzdaki uygulama bugün 
anayasaya ters bir görünüş arzetmektedir. 

Halen yurdumuzda bulunan 2.5 milyon kadar avcı, 2908 sayılı 
dernekler kanununa uygun 1250 civarındaki avcılık ve atıcılık 
kulüplerinin çatısı altında toplanmış olup, maalesef bu kadar 
kulüpten 80 kadarı Beden Terbiyesi Teşkilatınca tescilli olarak 
faaliyet gösteren spor kulübü niteliğindedir. 

Bugün 2521 sayılı kanuna göre av ruhsatları istenildiğinde 
toplu olarak kulüp yöneticiliği tarafından çıkartılır hükmüne 
göre, Beden Terbiyesince tescil edilen kulüpler ile tescil 
edilmeyen kulüpler aynı hakka sahip olarak üyelerine av 
teskeresi çıkartabilmektedir ki, kanımızca bu yanlış bir 
uygulamadır. 
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Yeni av yasasında av ruhsatlarının Beden Terbiyesince 
tescilli kulüpler tarafından çıkarılması hükme bağlanırsa, 2.5 
milyonluk spor yapan bir kitle Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca örgütlenmiş olarak, yaşam boyu sporun tabii üyesi 
olan avcılar aynı zamanda Milli Savunmamızın kalifiye eleman 
kaynağı olduğunu kabul ettiğimiz büyük bir sportif toplum oluşmuş 
olacaktır ve böylelikle bu topluluğun yönlendirilmesinde devletin 
umumi spor politikası oluşmuş, disiplin birlik ve beraberlik 
temin edilmiş olacaktır. 

Yine 2521 sayılı kanuna göre belirlenen ve her yıl yenisi 
verilen av ruhsatları Polis Vakfınca bastırılmakta ve normal 
olarakta geliri Polis Vakfına ait olmaktadır. Oysa ki avcılık ve 
atıcılık bir spor olduğundan av ruhsatları Avcılık ve Atıcılık 
Federasyonununca bastırılacak olursa, federasyonun gelirlerinde 
artma olacak ve böylelikle Federasyon olarak av ve avcılık sporu 
ile ilgilenenlere daha fazla imkan ve malzeme sağlanmış 
olacaktır. 

Hükümetimizin Avrupa pazarına girme hazırlıkları olduğu bu 
devrede konumuza yabancı turist avcıların, rehberlik ve serbest 
dolaşımındaki sportif faaliyetlerin Beden Terbiyesince tescil 
edilmiş kulüplerin yönlendirmesinin ve denetiminin çıkarılacak 
bir yönetmelik ile belirlenmesi, Avcılık ve Atıcılık ihtisas 
kulüplerinin tescilinin kolaylaştırılması, tescil edilmiş 
kulüplerin gayri menkul alım ve satımlarında vergiden muaf 
tutulması, halen 18 yaşını bitiren ancak avcılık konusunda hiçbir 
bilgi ve yeteneğini ispat etmiyen her vatandaşın av teskeresi 
alabilmesinin önlenerek, av teskeresi verilmesini, Avcılık ve 
Atıcılık bir spor olarak kabul edildiğine göre avcılardan alınan 
harçların Beden Terbiyesine verilmesine veya hiç olmazsa 
ilgililer arasında pay edilmesinin uygun olacağı kanısındayız. 

Netice olarak tüm yurdumuzda Avcılık ve Atıcılık sporunun 
geliştirilmesi, bu husustaki av turizminin arttırılmasını ve 
milli servetimiz olan av hayvanlarımızın bilinçsizce 
yokedilmesini önleyecektir. 

A. ÇIKACAK OLAN AV YASASINDAN BEKLENTİLER : 

1. Av ruhsat harçlarının tamamının veya bir kısmının Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne aktarılması. 

2. Polis vakfınca bastırılan av ruhsatlarının, Avcılık ve 
Atıcılık Federasyonunca bastırılarak, gelirlerinin Federasyona 
bırakılması. 

3. Av ruhsatlarının tüm yurdumuzda Beden Terbiyesince tescil 
edilmiş kulüplerce çıkartılması. 
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4. Beden Terbiyesi Teşkilatı ile tescil edilmiş kulüpler 
arasındaki münasebeti, turist avcıların rehber avcı ihtiyacı ve 
bu hususlarda zuhur edebilecek boşlukların çıkarılacak bir 
yönetmelik ile yürütülmesi. 

5. Avcılık ve Atıcılık ihtisas kulüplerinin tescilinin 
kolaylaştırılması ve çıkarılacak yönetmeliğe 1 yıl içerisinde tüm 
kulüplerin uyum sağlaması. 

6. Tescilli Avcılık ve Atıcılık kulüplerinin gayri menkul 
alım ve satımlarında vergiden muaf tutulması. 

7. Av teskeresi almak isteyenlere, av teskeresinin yapılacak 
bir sınav sonucu verilmesi. 

8. Avcılık ve Atıcılık sporu ile ilgili ithal edilen her tür 
silah ve malzemeye gümrük muafiyeti uygulanması. 

B. ÖNERİLER : 

1. Federasyon Başkanlarını görevleri süresince sosyal 
haklardan faydalandırmak imkanları aranması. (Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Emekli Sandığı’na dahil ettirmek gibi.) 

2. Federasyon Başkanlarma görev süreleri boyuncu yeşil 
pasaport verilmesi. 

3. Federasyon Başkanlarının Beden Terbiyesi nezdindeki 
protokol yerleri Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından 
sonra gelecek şekle getirilmesi. 

4. Beynelminel federasyonlarda 5 sene görev alan Federasyon 
Başkanlarma ömür boyu şeref tirbünü kartı verilmesi. 

5. Federasyon Başkanlarının, Beynelminel Federasyonu Genel 
Kuruluna katılmaları gerektiği hallerde, yapılması zorunlu olan 
kulis hizmetlerinin maddi karşılığı olarak fondan en az 1 milyon 
lira olmak üzere bir meblağ ödenmesi. 
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BİNİCİLİK ALT KOMİSYON RAPORU 

Komisyon Çalışmalarına Katılanlar : 

Başkan : önder ÖNCE 

Başkan Yrd. : Ata ATABEK 

Raportör : Oktay YÜCEL 
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BİNİCİLİK 

I. GİRİŞ 

Ulusların ilerlemesi, bireylerin refah düzeyleri ile 
ölçülür. Bireyin refahı bir bakıma fizik ve ruh sağlığının tam ve 
devamlı olmasına bağlıdır. Günlük yaşamlarında bireylerin fiziki 
ve ruhi yönden gelişmesi için beslenme, uyuma, dinlenme çalışma 
vb. gibi temel gereksinimleri yerine getirmeleri gerekir. 
Bunların da sağlıklı olarak yapılabilmesi bedenen doğru 
hareketlerin yapılmasına bağlıdır. 

Yine bireyin içinde bulunduğu toplumda veya kendi kültürüne 
yabancı bir toplumla, hatta kendi iç dünyasında kendisiyle olan 
ilişkilerinde tam ve saflıklı bir denge kurabilmesi ve kurduğu 
bu dengenin de devam ettirilebilmesi uygun bir aracın seçilmesi 
ile olur. Bu araç ise bedenin hareketliliği, yani spordur. Spor, 
vücut yapısını geliştirir. Bunun yanında toplumu oluşturan 
bireylerin fikir ve ruh eğitimlerinde de önemli bir rol oynar. 

Bir çok ülkede binicilik sporuda diğer sporlar gibi 
bireylere yukarıda anlattığımız yararları sağlayan kendisine 
düşen görevi yerine getirmektedir. 

Binicilik bir yaşama şeklidir. Hertıen hemen her insanın 
yapısına uygun ve tüm yaşamı boyunca yapabileceği bir binicilik 
sporu vardır. Atlarla böyle iç içe yaşama, bugün gittikçe 
tekne .ıleşen çağımız insanını doğaya bağlayarak fiziki ve ruhi 
ola'- ,k gelişmesine büyük katkıda bulunur . Dolayısıyla da 
toplumun sosyal ve kültürel olarak kalkınmasına önemli. ölçüde 
yardım etmiş olur. Buradan da anlaşıldığı gibi insan yaşamında 
ata düşen ezeli görevin sonsuza kadar önemini aynı düzeyde 
taşıyarak sürdüreceğine kuşku yoktur. 

Şimdi de geçmişte insanoğlunun yaşam süreci içinde önemli 
bir yer tutmuş olan ve gelecekte de tutması gereken biniciliğin 
yararlarına bir göz atalım. 

Bütün yararlarının başında hemen belirtelim ki; insanın 
yaşamının bütün dönemlerinde zevkle yapabileceği bir spor 
dalıdır. Diğer yararları ise şu başlıklar altında 
belirtebiliriz. 

A. Fiziki olarak (bedenin tüm organlarını çalıştırarak) 
sağlıdığı yararlar: 

1. Beden Sağlığı, (Bedenin dış organları yanında iç organ ve 
salgılarını da içerir.) 

2. Çeviklik, 
3. Yumaşaklık, 
4 . Denge, 
5. Güç ve dayanıklılık, 
6. Beceri, 
7. Sürat, 
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8. Kondisyon, 
9. Estetik görünüm, 
10. Ritim ve fiziki güzellik. 

B. Ruhsal Olarak Sağladığı Yararlar: 

1. Ruhsal sağlık, 
2. Yarışma ruhu, 
3. Yardımlaşma duygusu ve hoşgörü, 
4. Çalışma disiplini, 
5. Cesaret, atılganlık ve çabuk kavrayış, 
6. İnsan, hayvan ve doğa sevgisi, 
7. Doğruluk, 
8. Kendine güven, 
9. Savaşma azmi ve gücü, 

10. Karar verme ve tepkide çabukluk, 
11. Ön sezi , 
12. En uygunu bulabilme, 
13. Eğlence ve moral kaynağı, 
14. Fikir kıvraklığı ve berraklığı, 
15. Yapılışına göre, fizik ve ruh yorgunluğu giderek insana 

dinçlik verir. 

C. Toplumsal Olarak Sağladığı Yararlar: 

1. öğrenme ve uygunu bulabilme ve değişikliğe uyma, 
2. Kaynaşma, 
3. Dış propaganda amacına dönük ve geniş ölçüde turizmi 

destekleme, 
4. Dış politika açısından ülkenin dünya ölçüsünde ve olumlu yönde 

propagandasını yapma, 
5. Aktüel bir nitelik taşıma ve moda unsuru, 
6. Güçlü ve refah içinde ülke olarak yaşama göstergesi, 
7. Milli ve kültürel unsuru. 

Yukarıdaki yararlar, Türkler’in tarih boyunca karakterinde 
var olan özellikleridir. Bunlar at aracıyla mı elde edildi, yoksa 
karakterlerinde var olan bu özellikler mi onları ata yaklaştırdı? 
Sorusunun cevabını, bu konudaki uzmanlara bırakmak daha doğru 
olacaktır. 

Yukarıda saydığımız yararlarından da anlaşılacağı gibi 
binicilik, bireyin fiziki ve ruhi oluşumuna bir çok değerler 
sağlamakla toplumun genel yapısına etki etmektedir. Şemdi topluma 
olumlu bu kadar etkisi olan biniciliğin geçmişteki seyrine bir 
göz atmakla değeri dahi iyi ortaya koymaya çalışalım. 

BİNİCİLİK : Atı iyi durumda kullanma sanatıdır. Bu iyi 
dürüm: atı tam yerinde, sakin, zamanında, güven içinde ve 
olabildiğince az kuvvet sarfettirerek kullanma becerisidir. 

Atı ilk kullanan Türkiler'de ve Asya kavimlerinde, 
Sümerlerde, Hititler’de, Eski Yunan’da ve İran’da ata ve atlı 
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spora çok önem verildi. özellikle Araplar, atı çok sonra 
tanımalarına karşın, terbiyesinde büyük gelişme sağlamış ve bu 
konuda kitaplar yazmışlardır. Hz. Peygamber Arap kabilelerini bir 
amaç için birleştirdiğinde: "Amaç İslam, yaymak için araç at", 
görüşüyle attan en büyük ölçüde yararlanmayı hedef gütmüştür." 

Ayrıca at sporuna ilgiyi çekmek için Hz. Muhaınmed atları 
yarıştırmış, kazanan binicilere armağanlar vermiş. Müsliimanlara: 
"Çocuklarınıza yüzmeyi, ok atmayı ve ata binmeyi öğretiniz. Ve 
atı kalbinizin bir parçası gibi seviniz. " sözleri ile insanları 
atlı spora özendirmiştir. 

II. DURUM TESBİTİ 

Tarihimizi bilmeden geleceğimizi çizenleyiz. Dolayısıyla 
durum tesbitine tarihimiz ve bu günümüzde devam etmekte yarar 
vardır. 

A. TÜRK BİNİCİLİĞİNİN TARİHİ 

"ATEŞ, DEMİR ve AT" Türk eliyle varlıkları bulunan ilk 
buluşlardır. Atı, bu ilkel varlığı (M.ö. 4000 yılında), önceleri 
av için sonraları iyi özelliklerini dikkatle izleyerek ilk 
evcilleştiren, insanlığın hizmetine sunmak için terbiye eden, 
üstüne binerek Kıt’alar aşan ve başka ulusları şaşkın şaşkın 
kendine baktıran Türk ulusudur. Bir Çin elçisi Türklerin kaderi 
koyur ve atlara bağlıdır." diyerek atın Türkler’deki önemini 
belirtmiştir. 

Batı efsaneleri; "Türklerin atları leopardan daha hızlı, 
gece dolaşan kurtlardan daha ateşli, ava giden kartallar gibi 
uçar, onlar gibi şiddetle saldırır." der. 

Tarih "Ağır devlet, her kuvvet, eşkin bir atla gerek." diyen 
Türk Ulusu’nu "At üstünde bir ulus" olarak tanır. Sonsuzluğu ile 
tarihin kucağına sığmayan Türk ulusunun bu büyüklüğünün, 3000 yıl 
boyunca Rusya’dan Hindistan’a, Çin’den Afrika ve Avrupa’nın 
Viyana kapılarına kadar ulaşan akınlarının, buralardaki 
varlığının en büyük simgesi attır. Avrupa kale kapılarına "Tanrı' 
bizi ateşten, selden, Türk’ten korusun" dualarını yazdırtan güç 
Türk Süvarilerinin atlı akıtılandır. 

Uygarlık, Türkler’in sadık dostu at ile birlikte yayılır ve 
gelişir. İnsanın daha yüksek verimle ve daha etkin çalışmasını 
sağlayarak, boş zaman yaratmasını mümkün kuldı. Boş zaman ise; 
sanatın, bilimin, bilginin gelişmesi için gerekliydi. 

O günün teknolojik sırrı olan atı Türk’ler kıskançlıkla 
korumuş, damızlık olarak ayırdıkları atlar dışındakileri 4-5 
yaşlarında iğdiş ederek genelde iğdiş atlara binmişlerdir. 
Karısının resminin yapılmasını atına yeğ tutmuş olan Türk’ler 
atının çalınmasını karısının da çalınması gibi aşağılamış, daha 
çok ata sahip olmayı ise onur saymışlardır. Dolayısıyla atın uzun 
süre yabancıların eline geçmesine engel olmuş ve ticari olarak 
büyük kazançlar elde- etmişlerdir. 
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Tarihin parlak geçmişini yansıtan at, Türk’e armağandır. 
Armağanlarsa kutsaldır. Türk’e bu kutsal armağanı hakettiren onun 
ata olan ilk hakimiyeti, -iyi huylu ve sevimli bir canlı duruma 
getirme hakkıdır. Bunun içindir ki: Türkler atı dövmez kötü söz 
söylemez, sert davranışlardan kaçınır. Kardeş ve yoldaştan daha 
yakın bulur, oynamasını ve kişnemesini uğur sayarlardı. "At gök 
için ne ise Türk’ler için at’ta odur." Bunun içindir ki; 
Türk’ler "At, Avrat, Silah" demiş atı avrattan önce saymışlardır. 
(Ancak burada kadınların ikinci plana atıldıkları mı: Yoksa 
onları koruyacak kendisini ve silahını en seri şekilde 
ulaştıracak araç olan ata duyulan gereksinimden mi? olduğu 
düşünülmelidir.) 

Türk’ler şimşek gibi hızlı kanatlı atları üzerinde mıh gibi 
durur, yaşamlarını at üzerinde geçirir, atının bir parçası gibi 
davranır, at üzerinde alış veriş yapar, at üzerinde yer içer ve 
hatta at üzerinde uyur, yaya yürümeyi onurlarına yediremezlerdi, 
Dede Korkut; "Yaya erin umudu olmaz." demiştir. 

İskoç televizyonu 1987 yılı yapımı ve TRT l’de de 1988 
yılında gösterilen beş bölümlük "ATLAR" dizisinde; Tiirklerin 
doğuştan binici ve süvari oldukları, içgüdüleri ile atla 
kaynaklaştıklarını; oysa Batı Dünyasının yabancısı olduğu 
biniciliği öğrenmek için okulların açıldığının, 4000 yıllık bir 
gecikmeyle de olsa bu kutsal varlığın önemini kavradıklarını en 
iyi şekilde vurgulamaktadır. 

Yine, 1987 yılında İngiliz BBC yapımı olan "ASKERLER" 
dizisini TRT-l’de izledik. Adı geçen dizi her sınıfın tarihteki 
önemi ve gelişimini birer bölümde verdi. "SÜVARİLER" bölümünün 
büyük bir kısmında Türk’lerin taktik ve ata biniş üstünlükleri 
yabancı tarihi filmlerin görüntüleriyle anlatılmaktadır. Diğer 
sınıfların gösterdiği bölümlerde Türk sözünün edilmediği bu 
dizilerde gösteriyor ki, Türk denilince tüm Dünyanın aklına 
süvari gelmektedir. Dünya Ulusları içinde en eksi "Asker Ulus"- 
Türklerdir. 

At sevgisi, at güzelliği, at dostluğu üzerine yazılmış 
diziler zamanımıza aktarılan Türk litaratür ve folklorunda, 
masallarında, türkülerinde, ninnilerinde, ata sözlerinde terennüm 
edilmiş ve canlı bir motif olarak değerlendirilmiştir. 

Büyük uluslar geleneklerine bağlı uluslardır. Tarih boyunca 
büyük uluslar arasında yer almış olan Türkler’de geleneklerine 
her dönemde bağlı kalmış ve varlıklarının temelini gelenekleri 
olarak görmüşlerdir. Bu yüzdendir ki; Türkler at ve binicilikle 
ilgili olan geleneklerini uzun yıllar devam ettirmişlerdir. 

I. Dünya Savaşı ile parçalanan Osmanlı İmparatorluğu dahil, 
Orta Asyada çıkan bütün Fatih Uluslar gibi Türkler’de tüm 
imparatorluklarını at üstünde kurmuş ve at üzerinde idare 
etmişlerdir. Türk halkının aklına binicilik denince süvari, 
süvari denince de subay gelir. Her Türk; Subayını üniforma ile at 
üstünde görmek, onunla onur duymak ister. Yine geleneklerine 
bağlı kalmak ve şerefli bir varlığı sembolikte olsa yaşatmak her 
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ülkeden önce Türk’ün hakkıdır. Bunun bilincinde olan Türk Ulusu 
ve ordusu atalarına yakışır şekilde atlı sporlara ayrı bir önem 
vermektedir. 

Türklerin savaşa hazırlık için cirit, oğlak (Gök-Börü) ve 
çavlak (Cevgen-Göğen) oyunları en eski atlı sporlardır. Çağdaş 
atlı sporun bir çeşidi olan polo, Türklerin yukarıda sözü edilen 
çavlak oyunu, yani bir çeşit misk faresini atla kovalayarak 
ellerindeki tokmaklarla avlanmalarından ve bu avcıların 
idmanlarını yitirmemesi için top biçiminde yaptıkları keçelerle 
oynamalarından doğmuştur. Hükümdarların savaş yeteneklerini 
denetlemek için ordularına "sığı»" denilen sürgün avları 
tertiplenirdi. Doğuştan binici olan Türkler bu sanatı en büyük 
ustaları olarak uygularken, savaşta kendilerini ata bağlayan 
Batı, bu uygulamaları izleyerek sistemleşmeye gidiyordu. Bunun 
içinde okullar açıldı. İlki, XVII. yüzyılın ikinci yarısında 
Napoli (İtalya) Akademisi olan bu okullarda, Rönesanst.an da 
etkilenerek, bu soylu hayvanın her davranışına hakim olmak ve 
çeşitli hareketlerini en incelikli şekil altında göstermek bir 
estetik zevk ve daha sonra moda olmuştur. 

Türklerde de, Avrupa ülkelerinden yaklaşık 400 yıl sonra, 
şimdi yapılan şekliyle ilk binicilik okulu 1911 yılında merhum 
Harbiye Nazırı Şevket Paşa zamanında Bakırköy’de kurulmuştur. 

Okul bir kaç devirden sonra düzenli ve iyi çalışmaları 
sonuncu Binicilik Okulu denebilecek bir duruma gelmek üzereyken 
1. Dünya Savaşı Seferberliği başladı. Bu nedenle de binicilik 
Okulunun bu iyi duruma gelen yaşamına son verildi (1914). 

Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet döneminde Okul yeniden 
açılır. 1925 yılında Fransa Sommür Binicilik Okulu, 1928 yılında 
İtalyan Binicilik Okulu ve daha sonda Hannover (Almanya) 
Binicilik Okuluna toplam altı binici gönderilerek bu okullarda 
öğrenim ve eğitim görürler. Bunlar 1930 yıllarında yurda 
döndüklerinde uzun süre Binicilik Okulunda öğretmenlik yaparak 
çok değerli biniciler yetiştirmişlerdir. İstenilen gerçek 
binicilik okulu yaşamı ve sportif bincilik bu dönemde başlar. 

Çağdaş bincilik atalardan kalma kitaplardan değil, Avrupa 
ülkelerinde kurs gören bu binicilerden öğrenilir. Dolayısıyla 
Binicilik deyimleri de yabancıların dilinden aynen veya bozularak 
dilimize yerleşir. 

Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve arkasından Kurtuluş Savaşı 
nedeniyle Türkiye’de atlarda görülen azalma, Cumhuriyet döneminde 
de atçılığı ve biniciliği olumsuz yönden etkilemiştir. 
Dolayısıyla zorunlu olarak dışarıdan at alımları her yıl 
düzenli yapılmıştır. Ancak "Türk ekibinin Türk atlarıyla 
yarışmalara katılması" çalışmalarına da büyük hız verilmiştir. 
"Binicilikte başarılı olmak içir, nasıl atlar gerekiyor? Sorusuna 
dönemin Başbakanı Sayın İsmet İNÖNÜ’de çözüm arıyordu. Bu amaçla 
Karacabey Harasına (1924 yılında konkur atı başlandı ve burada 
yetiştirilen Kısmet adlı at uluslararası ve Dünya çapındaki 
resmi yarışmalarda (1931-1931) birincilik dahil pek çok ödül 

30 



almış ilk ve 1960’lı yılların sonuna kadar da tek Türk atıdır.) 
direktif vermiş ve 1941 yılında Fransız Askeri ateşesi aynı 
zamanda binicilik öğretmeni olan Alb.F.Albert TATON’dan da 
yararlanılarak bir heyet oluşturulmuştur. Eski ve iyi kandan, 
sert, cesur, küçük ve akıllı Türk atlarının Macar Nunius 
atlarıyla Arap ve İngiliz safkanlarının karıştırılmasından Çağdaş 
binciliğe elverişli ırk çalışmaları meyvelerini 1970 yıllarında 
vermeye başlamışken, bazı aceleci ve olumsuz raporlar nedeniyle 
ne yazık ki çalışmalar bırakılmıştır. 

Dolayısıyla yeniden dışa bağımlılığımız söz konusu olmuştur. 
Bu konuda İngiliz safkanının, Fransız ve Alman ırkının en az 100 
yıllık araştırma ve ıslah çalışma geçmişleri ve halende devam 
etmesi iyi birer örnektir. Bu ırkların çoğunluğunda da Türk 
atının kanından yararlanılarak üretildikleri bilinmektedir, 
örneğin İngiliz safkanın elde edildiği üç attan ilki olan 
Byerİey-Tiirk adlı aygır son Osmanlı Haçlı savaşında İngiliz 
yüzbaşı Byerley tarafından şehit olan bir Türk Subayından 
çalınmış Türk atıdır (1689). Yine Arap safkanının Orta Asya Türk 
atlarından Tarpan ırkından geldiğini Batı kaynakları 
doğrulamaktadır. Ayrıca, Rusya Binicilikte genelde AKHAL TEKE 
(TEKİN) Türk ırkı atları kullanmaktadır. Amerika’nın Dünya ve 
olimpiyat şampiyonu milli takımında yarışmış Abdullah adlı atın 
ırkı olan Trankenner’in yetiştirildiği haradan, damızlık almak 
için Osmanlı İmparatorluğuna heyet gönderildiği kayıtlarında 
yazmaktadır (XIV-XV). Bulgaristan’ın en büyük harası "Kabyiik" 
Mithatpaşa tarafından kurulmuştur. Venedik, Ceneviz ve diğer 
İtalyan Tacirler (XIII-XV) yüzyıllarında Türk atları ihraç 
ettiklerinden, Osmanlı İmparatorluğu zor durumda kalmamak için bu 
ticaret yasaklanmış; yine de 1856-1857 yılında yabancı ülkelerden 
ordusu için at satın almak zorunda kalmıştır. 

Bu olumsuz koşullara karşın ilk milli temasını 1931 yılında 
Bulgaristan ile yapan ekibin çalışmaları, Atatürk’ün; "Balkanlara 
sıkışıp kalmamalı, hedef Balkanlar değil, Avrupa ve Dünya 
olmalıdır" direktifine uygun olarak Dünya Biniciliğine göre 
yapılmaya başlanır. 

İ932 yılında başlayarak Avrupa Kıtasındaki çeşitli 
uluslararası yarışmalara katılınır. İlk kez böyle bir yarışmaya 
NİCE (Fransa)’da katılan Ekibin binicilerinden Tğm.Saim Polatkan, 
önemli bir ikincilik ve üçüncülük kazanır. Dönüşlerinde Atatürk 
tarafından taktir edilerek kendisine Cumhurbaşkanlığı 
ahırlarında yetiştirilen Çankaya adının verildiği bir yaşında 
bir tay armağan edilir. Ancak, yasa gereği Yzb. rütbesinden önce 
zati at (Ordu içinde at besleme) hakkı olmadığından, Atatürk 
dört yıllık bakım ücreti tutarı olan 500 Tl. sini de bizzat 
vererek özel bir katkıda bulunur. Liderlerin bu kadar büyük 
ilgiyle üzerlerinde durdukları bir işte büyük atılınlar yapılması 
kaçınılmazdı. Ancak binicilikte sabır/^a gerekliydi. 

Bu sabırlı çalışma sonunda; 1936 BERLİN (Almanya) Olimpiyat 
oyunlarına katılan ekip binicilerinden Yzb.Cevat YULA altıncılık, 
Ütğm. Saim POLATKAN 28.1ik ödüllerini kazanırlar. Daha sonra 1938 
ROMA ULUSLARARASI MUSSOLİNİ ALTIN KUPASI’nı (Dürtya, Avrupa 
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şampiyonlarınının yapılmadığı ve tüm dünya binicilerine açık olan 
bir yarışına) Yzb.Cevaz KULA "Güçlü", Yzb. Cevat GÜRKAN "Yıldız", 
Yzb.Eyüp ÖNCÜ "Ünal" ve Ütğm. Saim POLATKAN "Çakal" ile 
Türkiye’ye kazandırarak, Cumhurbaşkanı ATATÜRK’ün "BENİ BAHTİYAR 
ETTİNİZ HEPİNİZİN GÖZLERİNDEN ÖPERİM" telgrafıyla ödüllendirme 
onuruna erişmişlerdir. Çalıştırıcıları Fransız Yzb,TOTAN’dur. Bu 
kupayı kazanan dört bincilimize daha sonra "ATATÜRK’ün 
SÜVARİLERİ" adı verilmiştir. 

Bu konuda Sayın İsmet İNÖNÜ ile ilgili bir anısını Başyazar 
Yunus NADİ bir makalesinde şöyle anlatmaktadır; "9 yıl önce 
Ankara’da yapılan binici subayların engel atlama yarışmalarını 
izleyen İsmen İNÖNÜ’nün gözlerinden ateş çıkan bir hiddetle 
yarışmaları eleştirisini hiç unutmayız. Gördüğü hataları amansız 
bir şekilde sayıp döken İNÖNÜ ikide bir yinelenen bir nakarat 
gibi dönüp - "Pek gözle koşmadılar. İhsana, paçası düşük kimseler 
gibi atlarının palanları bile yeterli sağlamlıkta değil hissi 
veriyor." diyordu. Türkiye’de atçılığın ve biniciliğin yeni 
baştan kuruculuk görevini üzerine almış olan İNÖNÜ’nün o gün 
bütün yetkilileri utandıran ve perişan kılan eleştirilerinin 
etkisini en kısa sürede göstermekten doğal ne olabilirdi. "1926 
yılında Binicilik okulunun II nci Dünya Savaşı dolayısıyla 
Karaman (Konya) nakil tarihi olan 19 Mayıs 1941 yılına kadar 
geçen zamanda okul en yüksek düzeye erişir. Bu yıllara 
biniciliğimizin 1 nci dönemi de denebilir, özellikle yurt dışında 
kurs görerek Türkiye’ye dönen değerli subayların çeşitli 
çevirileri makaleleri ve önerilerini Süvari Mecmualarında okuyan 
bir çok Süvari subayı, Kıt’alarmda bilimsel olarak binicilik 
çalışmalarına hız verirler. Yine 1935 yılında Alman 
Talimnamesinin yeni Türkçe ile yazılması bu hızı artırır. 

Türkiye’de atlı sporu geliştirme yolunda çok önemli bir 
başka adım da, 1930 yılında Süvari Okul Müdürü Kaymakam Cevat 
(General Bilgişin) tarafından halka at sporunu sevdirmek amacı 
ile okulda parasız binicilik kursları açılarak atılır ve büyük 
hizmet verir. Bu binicilerden ilki, 1935 yıllarında kendi 
olanaklarıyla uluslararası yarışmalara giden ve Ekip atlarıyla 
çeşitli yarışmalara katılan, takdir ve beğeni toplayan bayan 
binici Melahat AKSEL’dir. İlk uluslararası yarışmalara katılan 
sivil binicimizin bir bayan oluşu o yıllarda büyük yankı 
uyandırmıştır. 

II nci Dünya Savaşı nedeniyle İstanbul’dan nakledilen Okul 
1946 yılının EYLÜL ayında yeniden İstanbul Ayazağa’daki eski 
tesislerine nakledilmiş, gün geçtikçe geliştirilmiş ve günün 
koşullarına uygun teşkilatlandırılmıştır. Böylece kısa sürede 
hazırlanan Ekip, 1948 yılında LONDRA (İngiltere) Olimpiyat 
Oyunları ve yine Londra ile Rotterdam (Hollanda) Uluslararası 
yarışmalarına katılır. Yzb. Ziya AZAK "Rüzgar" ile 1948 ROTTERDAM 
BİREYSEL BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ kazanarak bu güne kadar tüm Dünya 
binicilerine açık en büyük bireysel ödülü Türkiye’ye kazandıran 
binici olur. Çalıştırıcıları Bnb. Saim POLATKAN’dır. 

Ekip, dönüşte Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ tarafından kabul 
edilir ve; "Her ne kadar Olimpiyatlarda başarılı olmadınızsa da 
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başarılı olanları gördünüz, deneyim kazandınız ve bundan sonraki 
çalışmalarınızı buna göre yapacaksınız. Ayrıca Olimpiyatlarda 
yalnızca kazanmak değil katılmak ve yapmakta başarı sayılır, 
"diyerek kutlar. Böylece aynı zamanda Olimpiyatların yapılma 
neden ve hedefini de yeniden çizmiş olur. 

1949-1950 Yılları ekibin yeniden kurulma ve eğitimi ile 
geçer. 1951 yılında Kahire ve İskenderiye (MISIR) Uluslararası 
yarışmalarına katılınır. 

Böylece yeniden kurulan ekip yukarıdaki ara dönemde 
çalışmalarını her yönüyle geliştirir. Fransa’dan yeni at alımı 
yaparak 1954-1960 yılları arası Avrupa’da kendisinden söz 
ettirmeye başlar. Ve üstün başarılar kazanarak korkulan ekip 
olur. 1956 STOKHOLM (İsveç) Olimpiyatlarına katılan Ekip 
binicilerinden Yzb. Kemal ÖZÇELİK üç günlük yarışmada 18 nci, 
atlamada Bnb.Sahil KOÇ 30 ncu ve Yzb. Alparslan GÜNEŞ 38 ncilikle 
bitirme başarısını gösterirler. Çalıştırıcıları Fransız 
TOTON’dur. 

1960 ROTTERDAM ULUSLARARASI YARIŞMALARINDA ikinci kez 
"ULUSLAR KUPASINI" kazandıran Bnb. Salih KOÇ "Eskimo", Bnb.Cevat 
SÜMER "İzma" ve Yzb. Nail GÖNENLİ "Domino" ile Dünya binicilik 
tarihine Türk adını yazdırdılar. Çalıştırıcıları Alb. Eyüp 
ÖNCÜ’dür. 

Ancak daha sonra 1960 Roma Olimpiyat Oyunlarında Bnb. Cevat 
SÜMER’in Kalp Krizi geçirmesi, Yzb. Nail GÖNENLİ’nin attan 
düşerek çene kemiğini kırması madalya beklediğimiz uluslar 
kupasından ekibin elenmesine neden olur. Daha önce yapılan 
bireysel şampiyonada; Bnb. Cevat SÜMER 15 ncilik, Yzb. Nail 
GÖNENLİ 31 ncilik ile bitirme başarısını gösterirler. 

1961 yılında ise; Türkiye’de at vebasının görülmesi, Ekibin 
en kuvvetli döneminde, Uluslararası Federasyonun Türkiye’ye 
yarışmalara katılma; ayrıca canlı hayvan, at ve deri ihracı 
yasağı konmasına neden olur. Karantina uygulanır. Böylece 
biniciliğimizin 2 nci dönemi de sona erer. 

Türk Federasyonu, Silahlı Kuvvetleri ve Hükümet 
yetkililerinin ortaklaşa uğraşı sonucu, 1964 yılında 16 ülkenin 
katılmasıyla yapılan ROMA (İtalya) Uluslararası Binicilik 
yarışmasına katılınır. Ana amacı ekonomik olarak düşünülen bu 
yarışmalara katmılmasıyla konulan yasaklar kaldırılmış ve Avrupa 
kapıları yeniden Türk Ekibine açılmıştır. Ancak karantina 
durumuyla Askari Binicilik Ekibinin çalışma hızı azalmış ve 
binicilerden bir kısmı başka Kıt’alara atanmışlardır. Biniciliğin 
temelini oluşturan uzman binicilerin bir kısmı ise, 27 MAYIS 1960 
ihtilali ile emekliye sevk edilmişlerdir. (Alb. Saim POLATKAN, 
Eyüp ÖNCÜ gibi). Bunların emekliliği ile de binicilik hızla sivil 
topluma yayılar ve ilgi görür. Böylece biniciliğimizin 3 ncü 
dönemi başlar. 

Gerçekde binicilik sivil topluma ilk kez 22 MART 1913 
yılında, at binme isteğini artırmak ve at sporunu halk arasında 
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yaymak amacıyla Sipahi ocağı adı altında bir binicilik kulübü 
kurulmasıyla başlar. Kurucular arasında yine Mahmut Şevket Paşa 
ve Mahmut Muhtar Paşa gibi devlet büyüklerinin de bulunması, halk 
arasında bu spora karşı ilgi uyandırmasına yol açar.- Ordu’dan da 
büyük destek görür. Ama çok geçmeden başlayan 1 nci Dünya Savaşı 
ve onu izleyen günler kulübün gelişmesine engel olur. 

Daha sonra zaman zaman emekli olarak ayrılan bir çok değerli 
ekip subayları ile iş adamlarının ortaklaşa çabaları sonucunda, 
İlki 1955 yılından başlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir 
çok binicilik kulüplerinin kurulmasına öncülük ederler. 
Biniciliği sivil topluma sevdirerek değerli biniciler ve atlar 
yetiştirirler. Bu binicilerden 1965’ 1 i dönemlerde Uluslararası 
yarışmalara katılmak üzere seçilenleri şunlardır: Engin MİREL, 
Edvard SIRIÇOBAN, Erdoğan AKSAL, Kerami ŞİMŞEK, Kemal ÖNCÜ, Celal 
BARLAR, Asil DOKTOROGLU, Levin OKÇUOĞLU ve Tunç ÇAPA. 

Ayrıca Kayseri, Erzurum, Samsun, Bursa ve Doğubeyazıt’ta 
çeşitli dönemlerde buralarda bulunan eski asker binicilerin 
özendirmesiyle Atlı Spor Kulüpleri Kurulmasına karşın, bu 
kulüpler fazla ilgi' toplayamamıştır. Bunun nedeni askerlikten 
emekli olan binicilerin büyük kentlere yerleşmeleri ve ekonomik 
başarısız1ıkİardır. Dolayısıyla öncü durumda olan eski 
binicilerin o bölgede bulunduğu süre içerisinde etkinlikleri 
devam etmiş, ayrılmaları ile ya kapanmış veya etkinliği 
kal mamıştır. 

1978 yılında lağvedilen İstanbul’daki Süvari Yarışma Grup 
Binicilik Ekibinin bazı elemanlarının katılmasıyla Ankara’da 
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Süvari Birliği bünyesinde 
binicilik ekibi kurulur. 

Böylece Türkiye’deki tek okul özelliğine sahip binicilik 
tesiside kapatılmış olur. 

B. GÜNÜMÜZ TÜRK BİNİCİLİĞİ 

1. GENEL : 

Türkiye’de bugün yapılan şekliyle çağdaş biniciliğin ilk 
uygulayıcıları diğer uluslarda olduğu ve tarihçede de görüldüğü 
gibi askerler olmuştur. Daha sonra ise; askerden ayrılan değerli 
binicilik öğretmenlerinin deneyimlerini çevrelerinde toplanan 
gençlere aktarma çalışmalarıyla sivil topluma yayılmıştır. 
Ekonomik gelişmesini tamamlayan ülkelerde binicilik halkın sporu 
olmuş ve en. yetenek 1 iler en üst sıralarda yer almaktadır. 
Türkiye’de ise; asker kökenli ve onların yetenekli yakınları 
örneğin; Kerami ŞİMŞEK, Kemal ÖNCÜ, Hayat GÖNENİ..i (Bayraktar), 
Bülent BORA, Ata ZORLU, Nuray AYDIN, Avni ATABEK, Mete BÖKE vs. 
iTe ekonomik gücü üst düzeyde olan ailelerin sporu olarak 
yapılmaktadır. Ekonomik gücü üst düzeyde olan küçük yaşta 
başlayan ve yetenekli olanları, büyük paralar harcayarak gerçek 
anlamda binici olabi1 miş1erdir. örneğin; Engin MİREL, Tunç ÇAPA, 
Levin OKÇUOĞLU, Fevzi ATABEK gibi. 
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Bunlar ve tüm binici ve atların en azından ilk 
yetiştiricileri asker kökenlidir. Yine, işte veya okulda bulunan 
sivil binicilerin atlarının çalıştırılması ve eğitimleri 
çoğunlukta asker kökenli biniciler tarafından yapılmaktadır. 
Askeri biniciliğin bitmesiyle Türk biniciliği şu andaki 
askerlerin mevcutları süresince devam edeceği ve sonunda yok 
olacağı bir gerçektir. Hiç bir varlıklı binici işini bırakıp 
maddi veya manevi çıkar karşılığı ileride başka bir isteklinin 
elinden tutarak oturuşu öğretmeyeceği bir gerçektir. Yine şu bir 
gerçektir ki; rakip öncelikle asker binicilerdir. Biniciliği 
bilimselliğe dayanarak programlı bir şekilde yapan asker 
binicileri geçmek sivil toplumda kendilerinin bu işi bildiklerini 
kanıtlamaktadır. Askeri binicilik kuvvetlendikçe tüm Türk 
Biniciliği rekabete girecek ve gelişecektir. 

Ülkemizde faal yedi kulüp (K.K.Binicilik Ekibi dışında) 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da ki Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğüne ve Atatürk Orman Çiftçiliğine bağlı tesislerde 
çalışmalarını sürdürmektedirler. Kendilerine ait özel tesisleri 
bulunmamakta ve 2098 sayılı Dernekler Kanunu gereğince dernek adı 
altına hizmet vermektedirler. Bu kulüplerin tüzüklerindeki ortak 
amaçları; "Binicilikle uğraşan herkese olanak sağlamak ve bu 
alanda kendilerine hizmet götürmek" tir. Ayrıca; "Genç yaşlardan 
başlamak üzere binici ve at yetiştirmek, dolayısıyla ülkede 
binicilik sporunun yürütülmesi ve gelişmesine katkıda bulunmayı 
hedef gütmek "ortak amaçları arasındadır. Konunun temelinde at 
unsuru bulunduğundan at satın almak, ihraç etmek, üretmek, at 
neslinin gelişmesi için gerekli görülen çalışmalarda katkıda 
bulunmakta kulüplerin hedeflerindendir. 

Tüzükleri gereğince; "özellikle üye ve çocuklarının atlı 
spor yapabilmesi için gerekli at, manej, araç ve donatım 
ihtiyaçlarını karşılamak" durumda olan kulüpler, ayrıca; "At 
sahibi üyeleri için atlarına barınak, beslenme, bakım ve 
veteriner hizmetlerinide götürmek" amacı ile kurulmuşlardır. 

Kulüplerin arkadaki kısa tanıtımlarında da görüleceği gibi, 
Haziran 1988 verilerine göre tüm üye sayısı 2249, lisanslı binici 
sayısı 247, tecilli at sayısı ise 447 dir. Kulüplere üye kayıt 
koşulları için ise; ilk bağış 500.000 TL. den 10.000.000 TL.ye bu 
rakam 1990 yılı için 20.000.000 TL.ye kadar çıkmaktadır. 990 
üyeli en büyük kulübün yalnızca 53 lisanslı binicisi bulunmakta 
ve en fazla 4 binicisi büyük yarışmalara katılabilmektedir. 

2. KİTAP VE YAYIN 

Bilindiği gibi f cü yüzyılda Hitit Krallarının 
seyisi Kikulli tarafı ş; atın eğitimi, terbiyesi, 
binicilik hünerleri e ilgili belgeler bulunmakla 
beraber; bu konuda çek eserin yazarı M.ö. IV ncü 
yüzyılda Yunan Hipolojisı^ t kabul edilmektedir (eseri 53 
sahifedir). O tarihten günu. Dünya’da pek çok yabancı eser 
yazılmış, okunmuş ve öğretilmiştir. Çağdaş binicilik bunların 
ışığında bilimsel olarak yapılmaktadır. Türkiye’de ise; atı ilk 
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kullanan olmasına karşın, günümüze kadar geçen süre içerisinde, 
Tüpki-ye’de çalışa bir kaç yabancı öğretmenin ders notları, birkaç 
özel meraklı süvari subaylarının çevirileri ve Alman 
Talimnamesinin„çevirisi (1935) dışında, ki bunlarda biraç kopyayı 
geçmiyor, yazılan ve basılan her an her binicinin elde 
edetii^eçgği .)v'ç6ğvınlukla Türkçe bir eser yoktur. Örneğin, 
9iiiBent?T* ^İjTfcaç özel meraklıda bulunan Fransız öğretmen 

jf932-li'33 öğretim yılında verdiği "Ders Nötları", 1935 
yıİi îj^ş-ıml ı^ "Ş^ijiçil ik Talimnamesini", eski "Süvari Mecmuaları", 
1 96İJ ınd^: Eş^fzb • Fahri KAÇKA ’ nm "Binicilik" çevirileri, 1969 
yılında. basılan, ve çeşitli Alman kitaplarından hazırlanmış 
Yb'.K^A.VOy ZEI^I'R’in "Sv. Yrş. Gr. Binicilik Notları", 1973 
y^Iınçj^. Em. Aİb. Sairn POLATKAN’ın düzenlediği "Binicilik 
Geliştirilmiş Kısım" adlı kitabı ve yine çevrilen birkaç kitap 
notları dışında kaynak bulunmamaktadır. Bunlarda yukarda 
şöyle^di^ i gib^i, her an her binicinin bulması olanaksızdır. 

. guİunsa,.,.^J.J.^çjpğ!u" .yıllar, öncesinin anlamışıyla yapılan eğitimler 
içirij hâzır lanmış notlardır. Ve dil olarakta anlaşılması, 

. öpglj-jiJîlpj, genp^r için çok zordur. 
its ıjenzob s,/ı.t$o'jaa •> - ■■ - 1 ■ ... f. ■■ 
ıliTP' . f.Şjri,'pKt-Pj;.■P11 konuda yazma deneyimleri, çağdaş biniciliğin 
.^başlan^^^yj^ jâşlamiştir.. 1925-1930 yılları arasında Fransa, 

^Almanya ve İtalya’da Dünyanın birçok ülke binicileriyle birlikte 
j.dJci^eV. tZ r jW1'® görerek yurda dönen değerli biriicilik 

p,|^pt^rpnltpjr,i,|17 Jzb . Tahsin YAZICI, Yzb.ö.Vehbi SAVAŞER, Ütğm.Avni 
Be^i-a j( f.t^yanj^^yni ) ve Yzb. Ziya BORA’nın çeşitli zamanlarda 

: çev.i.fyl^pj y k 1 a r ı , mekaleler ve öğretici notlar yazdıkları; 
. i; eljiny z<fe. birkaç süvari Mecmualarında görülmektedir. Bu 

yazılarla binicilik tüm süvari subaylarına ve halka sevdirilmiş, 
yayılması ve gelişmesine, dolayısıyla birçok ünlü binicinin 

. ¥4rtW Emiştir. 
j Yp.pe Yz^.^ey f'ik YÜCEL, Alb. Necati ZİLELİ ve Alb. Feyzullah 
3 DCJÇA.N gî ol, ^^ıv ’Çek değerli uzman binicilerin yazma merakı ve bu 

konudaki, Aİz%îf^P.,Xft:rak büyük uğraş vermelerine karşın, gerekli ilgi ve özendirme*gösterilmemiştir. Ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle 
, fu^pakj jfeİJÜt^C ıCeviri „ derleme ve notları; teksir, daktilo olarak 

1 , jÇoğaltıİnjJ^'t'ır^': Fakat bunların sayıları da birkaç adeti 
, ; ,^eçmediğInHen-i ,planları da yukarıda söylendiği gibi kısa zamanda 
,Jfj o. günkü Hin^^ii.erce tüketilmiştir. 
08 G . V.; .i o ■■ ■ ■ ■ -•> ' .• 

. :Yİpe binici toplumda, yabancı kaynaklı ve çoğunluğu 
çocuklar iç i n O cari amaçla ve binicilikten yoksun olsalarda, pek 
çok kitap bulunmaktadır. Çoğunlukla yabancı dilbilmelerine ve 
yararlanma olanakları bulunmasına karşın ne yazık ki; ya okuma 
veya bu işi bilimsel olarak yapma alışkanlığının olmaması yada 

. .pjkuduğunu .anlayacak yeterli, binicilik bilgi düzeyinde 
j^^mayışİarındajı veya bilimsellikle g'ereksi ni m duyulmamasmdan 7.^,jtÇ,rjlX ölçüde yararlanı lmanjaWacfir . 'BÜ'konüda, 1985 yılı Türkiye 

^.^jpa/npiyon^sı “.yapılırken Em . AlbjPQI?ÂTKAN ’ in bir sözünü aynen 
ajk,^açı,yor.un... , ’"Bu toplum-bıhrciTılç s~spo‘ru ile uğraşanları kast 

,.,gpaid’erfe.k,-kit.ap/ okumaz, biliml'e'^i^lleVi yok, biliyorum ama; yine de 
,.^.arjj^pa mıyarak bir kitap hazırlıyorum. Bir arkadaşıma da rica 
'•$ i ic ' i: ■ - ■■ b '•. •< ; . k . • • . 
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ettim; bir kitap tercüme ettiriyorum. Bu öğrencimden de Allah 
razı olsun daktilo ettiriyorum." diyerek, biniciliği sağlık ve 
zevk için yaptığı belli olan bir iş adamını göstermiştir. 
Kitabını daktilo ettirmek ve zoraki olarak biniciliğe yararlı 
olmak için, binicilikte yarışmacı olarak bir beklentisi olmayan 
bir iş adamını hasta hasta ve saatlerce ayakta kamçı ile 
arkasından koşturmak zorunda kalıyor, bundan büyük mutluluk 
duyuyordu. 

öğrenimle eğitimin ilk aşaması olan kuramsal bilgiler, 
gerekli ve yeterli bilgi kaynaklarının yokluğundan, binici 
adaylarına verilmektedir. 

3. ÖĞRETMEN VE ÇALIŞTIRICI 

Kitapsız bilgi olmayacağı gibi, bilgili öğretmen olmadan da; 
binicinin atı yönetme yeteneği, hissetmeyi öğrenme ve ustalığını 
geliştirme imkanı yoktur. Bu konuda da Türkiye büyük sıkıntı 
çekmektedir. 

Yabancı ülkelerden getirilen binicilik öğretmen veya 
çalıştırıcıların geçmişte örnekleri incelendiğinde; bunların 
ülkelerinde çok başırılı oldukaları görülür. 

Yurtdışından alman yetişmiş atlarla dönemlerinde bulunan 
yetişmiş binicileri yalnızca yarışmalar hazırlamış; yeni binici 
ve at, özellikle genç at terbiyesi eğitimi yapılmamış; ancak, 
binici kadrolarını koruyarak her yıl yurt dışı at alımlarıyla 
ekip desteklenmiştir. 

Günlük eğitimlerde kullandıkları özel bilgi ve notları veya 
inceliğine varmadan genel olarak yapılacak hareketleri 
anlatımları ise binicilik öğrenimini bir temele oturtamamıştır. 
Bir öğretmenin sınırlı bir zamanda ve sınırlı bir çevreye yararı 
olabileceği dolayısıyla da, başarılar kalıcı olmayarak yabancı 
öğretmenlerin varlığı süresince devam etmiş ve binicilik 
yaygınlaştın lamamışt ir. 

Türk öğretmenleri ise geçmişte zaman zaman yabancı 
öğretmenler düzeyinde başarı gösterdikleri tarihe bakıldığında 
görülecektir. En kuvvetli dönem (1956-1960) Alb.Eyüp ÖNÇÜ 
çalıştırıcılığı dönemidir. Ancak, binicilikteki kesintiler, 
başlangıçtaki yurt dışı kursların devam etmemesi ve yabancı 
öğretmenlerin çok pahalı olmaları nedeni ile zorunlu olarak 
Dünya Biniciliğindeki iletişim kopuklukları ve yakından izlenmesi 
olanağı bulunmaz. Yurt dışı temaslarında Balkan düzeyine, 
indirgenmesi ile de bir çeşit kendi kabuğumuza çekilmeyi 
doğurur. Yeni teknikler ve gelişmelerden yoksun 
öğretmenlerimiz kendilerini yenileme ve aşma olanağı bulamaz, 
buna ihtiyaç da duymaz. 
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4. YURT İÇİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI YARIŞMALAR VE 
ORGANİZASYONLARI : 

Türkiye, Cumhuriyetle birlikte ata sporu biniciliğe yeniden 
önem vermiş, Binicilik Okulu’nu geliştirerek 193Î yılında 
başlayan ilk yurt dışı temasının ikinci yılı gibi kısa bir süre 
içerisinde; "1933 İSTANBUL ULUSLARARASI YARIŞMALARI" nı 
gerçekleştirmiştir. Yalnızca Bulgaristan’ın katılması bile, o 
günkü koşullar için acğaldı ve küçümsenemez. Dünya biniciliğinde 
çok yeni olan ve çağdaş Türk Biniciliğini tanımıyan, binicilikte 
ileri ülkelerin bu yarışmalara katılması o dönemde düşünülemezdi. 
Gerçekte de öyle büyük bir organizasyonu gerçekleştirecek deneyim 
de yoktu. Bu deneyimi edinmek için her yıl yurt dışı temaslara 
katılan ve zaman zaman üç aya varan yarışma gezileri yapılmıştır. 

Bu yarışmalarda Türk Biniciliği büyük aşamalardan geçmiş ve 
kısa sürede en büyük olmasını da bilmiştir. Ne yazık ki, 
yukardaki örneğin tersine kendi büyüklüğünü ve dünyaca ünlü 
binicileri izleme imkanı yıllarca Türkiye’de Uluslararası yarışma 
düzenlemiyerek Türk halkından esirgenmiştir. Buna karşın, 
basından ve radyodan ata sporundaki başarıları duyan halk, 
binicilerini karşılamak için Sirkeci’den Karaköy’e, Tophane’den 
Beşiktaş’a kadar mahşeri kalabalıklar oluşturmuştur. 

Çağdaş binicilik, yalnızca dört binicinin başarılarını basın 
yoluyla izleyerek öğnerilmiyeceği için de, yıllarca ülke çapında 
yayılamıyarak halkın sporu olamamıştır. 

Türkiye, Avrupa Ülkelerinin katıldığı böyle bir 
organizasyonu, Çağdaş Binicilik Okulu’nun kuruluşundan ancak 48 
yıl sonra, ilk ve son kez 1959 yılında gerçekleştirmiştir 
(Balkan Ülkelerinin katıldığı yarışmalar dışında). 

Binicilik Federasyonu başkanlığına 1958 yılında iş adamı 
Nejat ECZACIBAŞI’nın getirilmesiyle "1959 İSTANBUL ULUSLARARASI 
BİNCİLİK YARIŞMALARI" için, Fransa (Dönemin Dünya şampiyonu 
F.D’ORYOLA dahil) Hollanda ve Avusturya gibi binicilikte söz 
sahibi ülkeler davet edilmiştir. Gayri resmi de olsa ve dört ülke 
de katılsa, bu yarışmalar o zaman ki adıyla Mithat Paşa şimdiki 
İnönü stadyumunda yapılmış ve futbol maçlarından daha fazla 
seyirci ve hasılat toplanmıştır. Bu da gösteriyor ki Türk 
halkının yaşamıyla bütünleşen atı ekonomik koşullar olsa bile 
gönlünden çıkartamaz. Ne yazık ki, 1960 yıllarında en kuvvetli 
durumda iken, ülkede çıkan veba salgını ve arkasından Türkiye’nin 
karantinaya alınması bu olumlu gelişmenin sonu olur. Yurt dışı 
temasların kesilmesiyle Asker Ekip’de bulunan değerli binici 
subaylardan büyük bir kısmı yeni atamalrla bincilikten uzaklaşır. 
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1964 yılında karantinanın kalkması, Federasyon Başkanı 
görevini yürüten Em.Alb.Saim POLATKAN’ı harekete geçirir. Aynı 
yıl Lübnan ile Ankara’da bir ikili temas yapılır. 1965 yılında 
ise davet edilen ülkelerden dünyaca ünlü İtalyan ekibi ile 
Avusturya ekibinin olumlu cevabı üzerine, İstanbul’da ikinci kez 
uluslararası bincilik yarışmaları düzenlenmesi tasarlanır. Ancak 
son aşamada, bazı çevrelerin hazır olmadıklarını ileri sürerek 
karşı çıkması, bu büyük girişimi engeller. Bu engelleme ile de 
Avrupa ülke binicilerini bir kez daha izleme olanağı halkın 
elinden alınmış olur. Böylece halk ata özlemini yalnızca 
hjpodruınlarda görmeye mahkûm edilir. 

Daha sonraki yıllarda ise Türk binicilik düzeyinin çok 
gerisinde bulunan, Balkan ülkelerinin davet edilmesi ile 1965, 
1966, 1967 yıllarında İstanbul ve Ankara’da Uluslararası gayri 
resmi yarışmalar düzenlenir. Bu yarışmalarla binicilik sivil 
toplumda ilgi görür, yayılır ve gelişir. Askeri Ekipte bulunan 
genç biniciler ise deneyim kazanma imkanı bulur. Yine, 1968 
yılında Federasyon Başkanı Em.Alb.Saim POLATKAN’m girişimiyle 
gerçekleştirilen "BALKAN ŞAMPİYONASI" ile bu organizasyon 
resmileşir. Dolayısıyla ilk resmi yarışma Türkiye’de yapılmış 
olup başlangıçtaki amaç: Avrupa, Dünya ve Olimpiyat 
Şampiyonluklarına hazırlıktır. Yeniden bir karantina 
uygulamasının önlenmesi için de VİYANA (Avusturya) Uluslararası 
yarışmalarına katılarak büyük başarı gösterilir. Em.Alb.Saim 
POLATKAN’m aynı yıl Federasyon Başkanlığından çekilmesiyle 
Balkan şampiyonluğu organizasyonu amacından saptırılarak son 
hedef olur ve yıllarca dış ülkelerle başka temas olmaz. 

Böylece, tarihçe de sözü edilen Atatürk’ün "Dünya 
Biniciliğine yönelin" direktifinin tersine, yeniden Balkanlara 
dönülür. Her yıl en büyük hedef olarak Balkan Şampiyonasına 
katılan binicilik aşama göstermediği gibi Balkan Ülkelerinin de 
gerisinde kalır ve orta doğu ülkeleri arasında yer edinme yarışı 
başlar. Balkan Şampiyonlukları dışında da 1967 yılından sonra ilk 
organizasyon, 1985 yılında yapılan İZMİR Uluslararası gayriresmi 
yarışmasıdır. Pek çok ülke çağrılmasına karşın, Türkiye adının 
dahi unutulduğu İzmir Yarışmalarına Yalnızca Suriye katılmıştır. 
Daha sonra ise; 1985 yılındaki statü değişikliği ile iki yılda 
bir yapılması kararlaştırılan Balkan Oyunlarının boşluğunun 
kapatılması için ve binicilik toplumunun baskısıyla düzenlenen 
1986 İstanbul Uluslararası yarışmalarına, Yugoslavya dışında 
diğer Balkan Ülkeleri aynı tarihte yapılacak Genç ve bayan 
takımlarını göndererek.yapılabilmiştir. Aynı yarışma aynı nedenle 
1988’de yenilenir. Ankara’da ise 1988 yılı İstanbul yarışmalarına 
katılan Suriye ve Romanya’nın katılmasıyla ANKARA bölgesi 
binicilerinin arasında üçlü bir yarışma gerçekleştirilir. Böylece 
her yıl binicilerin tek hedefi olan Balkan Şampiyonasına seçilme 
hazırlıkları da, iki yılda bir yapılması nedeniyle Türkiye 
yarışmalarına indirgenmiş olur. Bir Avrupa ülkesinde yapılacak 
resmi yarışmalara katılma ise, Türk binicileri için hayal dahi 
edilemez duruma gelir. 
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Oysa son beş yılda yapılan at alınılan ve binici sayısındaki 
artışlarla Türk biniciliğinde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. 
Ancak, bu potansiyelin gerçek hedeflerine yöneltilmesi için 
bilinçli yönlendin]mesi gerekir. Böyle bir binicilik 
politikasının bulunmaması, alınan atların yüzde sekseninin 
şimdiye kadar yapılan Türkiye düzeyindeki yarışmalarda bile 
başarılı olmadıkları ile kanıtlanmaktadır. 

Oysa bir Orta Doğu Ülkesi olan Mısır, bir zamanlar 
Türkiye’ye rakip bile olamazken, 1950 yılında organize ettiği 
"KAHİRE ULUSLARARASI YARIŞMALARI" nı, bugün de Uluslararası 
Binicilik Federasyonu Resmi takvimde bulundurulmaktadır. Bundan 
dolayı da Ortadoğu’nun Uluslararası Binicilik Temsilciliği 
görevini yürütmektedir. Ayrıca son 1986 Dünya Şampiyonasına da 
binici göndererek, böyle büyük bir organizasyonda varlığını 
kanıtlamaktadır. 

5. YÖNETİM 

Türkiye, 1960 yılından sonraki yarışmalarda; önemli olan 
"kazanmak değil katılmak" kuralına özenle uymuş ve; özellikle 
sporcu ve yöneticilerimizin, "görgü ve bilgilerini artırmak" için 
geniş kadrolar oluşturmuş ve yurtdışma gitme kavgası içine 
düşülmüştür. Yurt dışında uslu bir izleyici ve çarşıda pazarda 
hareketli bir yaşam içinde geçen yıllar ilk yarışmadan 56 yıl 
geçmesine karşın hiç kimsenin görgüsü ve bilgisi artmadığı gibi, 
ilk yurtdışı temastan daha iyi durumda olduğumuz söylenemez. 

Bizde her konuda olduğu gibi binicilikte de, planlamaya pek 
değer verilmemekte yapılan planlar ya sık sık değiştirilmekte 
veya çok az bölümlerine sadık kalınmaktadır. Planlama, yasak 
savmak için, hazırlıksız ve aceleyle yapılmakta, dolayısıyla plan 
önemi kalmamış bir dokümana döşünüştürülmektedir. 

Bugün biniciliğimiz, kalıcı bir binicilik yönetmenliği yapma 
aşamasına bile gelmemiş; Federasyonların her değişiminde, keyfi 
yönetim ve ani kararlarla amaçsız, plansız, programsız yarışmalar 
düzenlenmekte veya değiştirilmektedir. Dolayısıyla binicilik 
toplumu ile yönetim arasındaki iç çekişmelerle uğraşmaktan sporu 
yönlendirecek ortam oluşturulamamıştır. Bu iç çekişmeler; 
Federasyonların yönetim, teknik ve eğitim kurullarını oluşturmada 
da olumsuz etki etmiş; amacı doğrultusunda binicilik politikası 
yapabilecek kişilerce değil yasa gereği göstermelik 
oluşturulmaktadır. Çoğunlukla kurullarda görevlendirilenler 
kişisel işleri dolayısıyla konularıyla ilgili yeterli çalışmayı 
yapamamakta ve hatta kurulda olduklarından haberlari bile 
olmadığı görülmektedir. Tüm yaşamını biniciliğe adamış, bilgili, 
ilgili ve yetenekli olanlar ise; özellikle binicilik t.oplumunda 
pek çok bulunan sözü geçerlerce yıpratılarak, küstürülmüş veya 
huzursuz olacağını düşünerek hizmet vermekten kaçınmaktadır. 
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Binicilik gibi zor bir sporda, başa,rılı olmak için kişi 
yıllarını at sırtında yaşaması gerekir. Her başlayan sıfırdan 
ömrünün sonuna kadar belirli bir yere gelmektedir. Eğer herkes 
her seferinde sıfırdan başlayıp bir yere gelmeye çalışırsa 
uğraştıkları nokta üç aşağı beş yukarı aynı olur. Büyük 
ilerlemeler yapılamaz. Bize bu ilerlemeyi sağlayacaklar daha önce 
yıllarını eyer üzerinde harcamış yaşlı ve deneyimli binicilerdir. 

Bu binicilerin deneyimlerinden yararlanmakla genç biniciler 
daha önceden bilinen şeyleri yeniden araştırmak zorunda kalmaz 
tersine daha ileri tekniklere yönelirler. 

Ülkemizin binicilikte parlak dönemlerini yaşadığı 1960 
yıllarına kadar, yarışmalar sonrasında gerçekçi ve incelikle 
hazırlanan raporlar sonrasında, yetkililerin olumlu tutumları ve 
gerçekçi yaklaşımlarıyla hatalar düzeltilmiş, dolayısıyla her 
yıl küçük veya büyük atılımlar yapılabilmiştir. Daha sonraki 
yıllar ise; yasak savmak için istenen, düzenlenen, incelemeye 
alınmaya dahi gerek duyulmayan ve eksiklerin üzerine etkin olarak 
gidilmeyen raporlar verilmeye başlanmıştır. Sistemsiz ve çok 
sesli duruma gelen biniciliğimiz; gün geçtikçe gerilemiş, 
başarıları daha zayıf ülkelerle temaslar arayarak ata sporundaki 
zafiyet halktan gizlenmek istenmiştir. 

Türk halkı için yeni ve gelişmemiş spor dallarında dış 
temastan ve yurt içinde uluslararası yarışmalar düzenlenmekten 
kaçmaz iken; başarılı olduğumuz fakat çeşitli nedenlerle bu 
başarı düzeyini koruyamadığımız branşlarda önlem almadığımız 
gibi, temaslardan kaçınarak en aza indirmekte, bir süre basın ve 
kamuoyunu da uyutarak, ilginin azalması yönüne gidilmektedir. 

Federasyon Başkanı tayininde yetenek aranmamakta aile ve 
özel yakınlar Federasyona alınmakta, keyfi bir yönetim ile idare 
edilmektedir. Kulüplerin çoğu kararlardan haberi bile olmamakta, 
dış yarışmalara yöneticilere yakın sporcular götürülmektedir. 
İleriye dönük bir çalışma yapılmamakta ve günlük işlerle 
uğraşılmaktadır. 

6. BİNİCİ EĞİTİMİ : 

Dünyada her yıl milyonlarca insan atlı yarışmalara koşuyor. 
İnsanla hayvan arasındaki arkadaşlığın bilimsel yapılan bir sanat 
olduğu binicilik, her sanat ve bilim gibi devamlı gelişme 
durumundadır. Atını ustaca hareketlerle yöneten binicinin kıvrak 
ve zarif tutumuyla uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünüdür. 

Gençler öğrenmek ister ve önerilere değer verirler. Oysa 
büyük bir biniciyi eğitmek ve hatalarını düzeltmek çok zordur. 
Bazı biniciler yardım istemeyi onurlarına dokunan alçaltıcı bir 
durum kabul etmektedirler. Ancak, tamamen işi yüzlerine gözlerine 
bulaştırınca öğretmene danışırlar. Yine de içlerinde kuşku ve 
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tereddüt vardır. Aylarca veya hatta yıllarca kötü huylar edinmiş 
ve yanlış kaslarını çalıştırmış bir binici, öğretmeninden, 
kendisini bir günde değiştirmesini ister. 

Genelde biniciliğin her yaşta yapılmasına karşın ileride 
büyük binici olmak için küçük yaştan başlanmasında yarar vardır. 
Küçük atlara binmiş olsalar bile genç binicilerin eğitimi büyük 
binici ve atlar için anlatılan aynı kurallara dayanır. 

Avrupa’da her yıl gittikçe daha çok çocuk yaşta binicinin 
küçük atlarla (ponilerle) biniciliğe başlaması çok cesaret 
vericidir. Eskiden normal atlara binmek zorunda kalan bu 

binicilerin eğitimleri, küçük atlara binmeyi o şekilde 
özendirirler ki; vazgeçilmez öğrenci atı oluşmuştur. Aynı zamanda 
çocuk vücudunun, özellikle bacaklarının gelişimi için iyi bir 
yöntemdir. 

Küçük bir çocuğun ülkemizde uygulandığı gibi normal bir ata 
binmesi hemen hemen yetişkin binicilerin binmesi gibi bir şeydir. 
Genelde çocuğu korkutan atın yüksekliği ve genişliği olur. 

Normal bir ata bindirilen çocuktan; atın uygun kavraması 
veya uygun baldır uyarı ve yardımlarını yapması istenir. Bazen 
çocukların bacakları o kadar kısa olur ki eyerlerin 
tepindirikleri altına bile yetişmez. Çocuklar yalnız büyük atlara 
binmekle kalmaz aynı zamanda çoğu ülkede olduğu gibi küçük eyer 
yerine normal eyer kullanırlar. 

Geçmişte birçok binici çok az veya hiçbir programlı eğitim 
görmediklerinden ve uluslararası yarışmalarda karşılaştıkları 
engel tertipleriyle izler hakkında deneyim elde edememiş 
olduklarından, bunun genelde kötü sonuçlarını görmüşlerdir. 
Cesaretli olması bu gençlerin hatası olmamalı. İyi öğretmenler bu 
cesaretle birlikte, başarıya gerekli olan deneyimide 
sağlamalıdır. 

Bir çocuk ata binmeye başladığının ikinci saatinden sonra 
Almanya’da şu sözleri çok sık duyar: "Yumruklarını sık, ökçe 
aşağı.", oysa bu durumdaki bir İngiliz çocuğu ne zaman ava 
katılacağını düşünür; bir Amerikalı ise, bu işi nasıl daha iyi 
öğreneceğini ve başarılı olacağını araştırır; Türk ise, hep ne 
zaman yarışmaya gireceğini sorar. İşte, bunun içindir ki, 
ülkelerin başarı durumlarını gösteren sonuçlara bakıldığında, 
Almanya özellikle at terbiyesi ve engel atlama dallarında tüm 
diğer ülkelerin aldıkları ödüle yakın ödül almıştır. Buna karşın 
Ingilizler üç günlük yarışma (Konkur Komple)’de çok başarılıdır. 
ABD ise son şampiyonaların değişmez favorileridirler. 

Seyirci önünde bir çocuğun yarışmaya hazır olmadığına 
öğretmeni yerine çoğu kez aileleri karar vermektedir, 
öğretmenlerinin çocuk binicileri için dikkatle hazırladıkları 
eğitim programı, genelde çocuklarıyla gösteriş yapmak isteyen 
anne ve babalarca engellenir. Bir çok durumlarda hem atın hem de 
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çocuğun yarışma için yeterli deneyimleri olmadığından, her ikisi 
de fazla zorlanır. Ve bunun sonucu olarak çocuk ağlar. Çoğu kez 
ümit verici çocukların ailelerince öyle yarışmaya girmeye 
zorladıkları görülür ki; yarışmalardan hoşlanacaklarına 
ilgilerini yitirirler. Bir çok anne-baba böyle davranmakla ve 
çocuğun sınırlı binicilik deneyimlerinden fazla şey istemekle 
genç bedenlere büyük bir yük bindirdiklerinin bilincinde 
olamazlar. Çocukları atlama yarışmalarına katılmak için 
zorlanmaları asla doğru değildir. 

Seyirci önünde yarışma bir çok çocuğu başlangıçta sinirli ve 
gergin yapar; bazıları için bu yarışma korkusunu atmak uzun süre 
alır. Bu nedenle, bir çok çocuk yarışma alanında çalışmadan 
tamamen farklı davranış gösterir. Engelde hata yapınca, kolay 
hata bile olsa, kendilerini kaybedip utanırlar. Bir çocuğun 
düşüşten sonra ayağa kalkamayarak seyirciye bakmayacak kadar 
utandığı çok görülmüştür. Bu başlangıç aşamasında kolaylıkla 
kaybolur ve yeniden kazanılması da uzun zaman alır. Güvenin 
tamamen kaybolduğu ve çocuğun ata binmekten soğumasına neden olan 
durumlar dolayısıyla anne ve babalar asla çocuklarını 
zorlamamalıdır. Bir çok çocuk onları sevindirmek ve korkmadığını 
göstermek için atlama eğitimlerine erken başlamaktadırlar; fakat 
büyüyence pek çoğu atla ilgili herşeyden nefret etmektedir. 

Yukarıdaki kısır bir eğitim anlayışının egemen olduğu 
günümüz Türk Biniciliğinde; rastlantı sonucu yıldızlaşan, 
başarılı olduğu sürece bilgi eksikliği görülmezlikten gelinen 
veya bir iki öğütle geçiştirilen gencin, küçük başarısızlığı 
hemen yönetici ve ailesinin büyük tepkisine yol açmaktadır. Neden 
ve niçinlerini bilmediği bir takım bunalımlar içerisine düşen 
binici ise; bu durumda ya yeni bir öğretmenle anlaşmakta ve 
sorunlarının çözümü akıl ve bilimde değil cüzdanında arayarak 
yeni bir at satın almakta, bu olanaklardan yoksun olanlar ise 
biniciliğe küserek bırakmaktadır. 

7. AT TERBİYESİ EĞİTİMİ : 

Çok kez normal at eğitimi yerine, rasgele veya çok yetenekli 
atların olması gereken yerin çok çok altında ve küçük 
başarılarını büyüterek yetinilmektedir. Gerçekte normal yapılması 
gereken eğitimle bu atlar eğitilecek olsa şimdi bulundukları 
yerden çok daha iyi durumda olacağından hiç kuşku yoktur. Atlarla 
tek biçim eğitim yaptırma ana kural olmalıdır. Oysa uygulamada, 
eğitilmek istenen genç atlar başlangıçta ilerisi için ümit verici 
bir hareket yapar yapmaz ve kısa zamanda, atlama ve diğer branş 
çalışmalarında çok şey istenerek ileride elde edilecek bir çok 
güzellik bir anda yok edilmektedir. 

örneğin; genç bir at, eğitim başladıktan birkaç gün sonra 
yapılan ağır çalışmayla bir aylık bir sürede elde edilmesi 
gereken gelişmeye ulaştırılmakta ve bu tempoya hızla devam 
edilerek süreler kısaltılmak istenmektedir. Sonuçta, dört beş 
ayda varılacak hedefe bir iki yıl sonrasında bile 
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varılmamaktadır. Çünkü artık at yok olmuş ve eğiticisinin 
düşüncesi tamamen atın yeteneksizliği üzerinde toplanmıştır. Eğer 
binici sağlıklı bir yöntemle at eğitecek olursa, şu sözü çok az 
duyarız "Ne yazık ki bu at ben binmeden önce bozulmuş". 

At kaynağımızın çok kıt ve dışarıya bağımlı olması, at 
terbiyesi eğitiminin ilmi ve doğru yapılmaması veya bilinmemesi, 
binicileri dışarıdan terbiye edilmiş at almaya zorunlu 
bırakmaktadırlar. Bu ise emeğin pahalı olduğu Avrupa’da terbiye 
edilmiş at fiyatlarının çok artması nedeniyle, çok parayla iyi at 
alamayan Türk Binicisini daha ucuz fakat eğitilmiş, sakat, kötü 
huy ve alışkanlıkları olan, uluslararası yarışma yeteneğini 
yitirmiş; ancak, Türkiye’de yapılan yarışmalarda iş yapabilecek 
ümidi olan atları almak durumunda bırakmaktadır. Dolayısıyla da 
son beş yılda (1983-1988) yurt dışı at alımlarından yaklaşık 200 
atın Türkiye’ye getirilmesine karşın ulusal yarışmalara giren at 
sayısı bile 25 atı geçmemektedir. Oysa 1930 yılından 1983 yılına 
kadar yapılan alımlardaki at sayısı 167’dir. Bu atlarla at alımı 
yapılan ve binicilikte söz sahibi olan diğer ülkelerle 
yarışılmış, zaman zamanda çok başarılı olunmuştur. 

8. TESİS 

Dört bölgede yapılan binicilik çalışmaları için tesisler 
yetersizdir. Olanların ise bakımsız oluşu biniciliği olumsuz 
etkilemektedir. Ankara bölgesinde Beden Terbiyesinin bir adet 
normal büyüklükte ve K.K.Binicilik Ekibinin Küçük bir kapalı 
maneji vardır. İstanbul bölgesinde, yine Beden Terbiyesinin 
normal büyüklekte bir adet küçük kapalı maneji bulunmaktadır. 
Diğer bölgelerimizde ise kapalı menej hiç yoktur, özellikle acemi 
binici ve at eğitimi için çok gerekli olan kapalı manej kışın ve 
yağmurlu hava koşullarında çalışacak tek yerdir. Aynı saatte 
normal bir kapalı manejde (20x60 m2) çalışacak at sayısı onu 
geçmeyeceğine göre, bir atın günde on saat çalışabileceği 
gözönüne alındığında en az 100 saat için bir kapalı manej 
gerekmektedir. 

Açık manejlerimizin tamamı kum olup, su sıkıntısı, drenajı 
olmadığı gibi kum ikmalide sorunlara neden olmaktadır. Yine bu 
manejlarin az olması ve tüm atların aynı manejleri kullanmaları, 
zaman zaman zeminin sertleşmesine, yeni kum getirildiğinde ise 
yumaşamasına neden olmaktadır. Bu ise atların sık sık sakatlanma 
nedenidir. 

Tesislerin sahipsiz ve bakımsızlığı, bu sporu yapanların 
sosyal düzeyleri de düşünüldüğünde, ilgilerinin azalmasına 
neden olmaktadır. 

özellikle İstanbul’da barınakların yetersiz, olanların ise 
milyonluk atların barınmalarına uygun olmayışları dolayısıyla 
çeşitli hastalık ve sakatlanmalar biniciliği olumsuz 
etkilemektedir. Yetirsiz barınak nedeniyle at sahipleri yeni at 
edinirken var olan atlarını ya özel çiftliklere göndermekte ya da 
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satmakta veya büyük paralar karşılığı başka binicilerin işe 
yaramaz atlarını, yalnızca barınaklarında yararlanmak için, satın 
alarak yeni atlarına yer açmaktadırlar. Bu ise Beden Terbiyesinin 
malı olan bu barınaklardan haksız kazançlara ve zararlara yol 
açmaktadır. 

Yine bazı kulüplerin üyeleri çoğunlukla kulüp sosyal 
tesislerden veya bünyelerinde açılan tenis kortlarından 
yararlanmak amacını gütmekte ve atla ilişkileri bulunmamaktadır. 
Türkiye’nin en büyük organizasyonlarında (Türkiye Şampiyonası 
gibi) yarışan en kolay yarışmada bile at sayısı en fazla 45, 
binici sayısı 30’u geçmemektedir. Büyük yarışmalarda ise bu sayı 
atlar için en fazla 25, biniciler için ise 15 dir. 

9. AT KAYNAĞI : 

Binicilik sporunda insan unsuru (binici, öğretmen, 
çalıştırıcı, veteriner, at bakıcısı, yönetici, hakem vs.) ne 
kadar önemliyse atta aynı ölçüde, belkide biraz daha önemli yer 
tutmaktadır. Ülkemiz bir tarım ülkesi olmasına karşın ne yazık ki 
sanai ülkeleri bunu da sanai ürünü durumuna getirmiş ve 
kalkınmasını tamamlamıyan ülkelere ihraç ederek büyük kazançlar 
elde etmektedirler. 

Yarış atçılığında bir dönem çok iyi olan yetiştiriciliğimiz 
Orta Doğu ülkelerine at ihraç eder durumdayken bu pazarlarını da 
yitirmişlerdir. Oysa tarım ülkesinde at üretmek daha ucuza mal 
olmakta ve bu konunun uzun vadede düşünülerek sabırla uygulanması 
gerekmektedir. 1983 yılında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 
konkur atı yetiştiriciliği çalışmaları yapılmıştır. Üzerinde 
hassasiyetle durularak Karacabey harasında konkur atı 
yetiştirilmiştir. 

10. YAYGINLAŞTIRMA : 

Türkiye’de her sporda olduğu gbi binicilikte de başarılı 
olunmayan bir branşta, başarılı olabilme neden ve niçinleri 
araştırmadan o branştaki yarışmalardan çekiliyor veya tamamen 
kaldırılıyor. örneğin; at terbiyesi, üç günlük yarışma ve poloda 
başarılı olabilmek için gerekli çalışmaları yapmak gerekirken o 
tür branşlar tamamen kaldırıldı. Dolayısıyla birbirileriyle 
bağlantılı tüm branşlar bundan büyük zarar gördü. Kaldırılan 
branşta uzmanlaşan bir çok değerli öğretmen ve binicilerin 
deneyimlerinden diğer branşta çalışanlar yoksun bırakıldı. 
Binicilikte branşlar azaltılacağına diğer bir çok ülkede olduğu 
gibi çoğaltılsa ve karşılıklı yardım alanları bulunsa, atlı 
sporda uğraş verenlerin sayısı artacak, bir branşta yeteneği 
olmayanın başka bir branşta yeteneğinin olabileceği gerçeği 
ortaya çıkacaktır. 

45 



Ayrıca kulüplerin bünyesindeki yetersiz at ve öğretmen 
kadroları nedeniyle binicilerin yetiştirilmeleri özel öğretmen ve 
atlar aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu ise öğrenim maliyetini 
artırarak, 1988 yılı birimlerine göre en düşük at fiyatı 
5.000.000 TL. olan ve 80.000 TL. ile 140.000 TL. arasında değişen 
aylık at bakımı ücretini ödemiyerek at alamayan isteklilerin, 
sayısında azalmalara neden olmaktadır. Kulüp üye koşulları bunun 
dışında tutulmuştur. 

Eğer bir spor branşında her hangi bir ülke başarılı olmak 
isterse, bu ülkede bu iş ile uğraşmak isteyen genç sporcuların 
sayısının, yani sporcu oranının fazla olması ve bu sporu mümkün 
olduğu kadar her kesimin yapabilmesi gerekir. Binicilikte 
gelişmiş ülkeler bunu bir yere kadar gerçekleştirebilmişlerdir. 
Ülkemizde ise belirli bir çevre dışında bu sporla 
uğraşılamamaktadır. Çünkü, halkın ilgisini çekse bile pahalı bir 
spordur. Bunu toplumun tabanına kadar indirgemek gerekmektedir. 
Ancak bu şekilde binici arzı fazla olur ve yetenekli biniciler 
ortaya çıkabilir. 

11. VETERİNER VE NALBANT HİZMETİ : 

Olimpiyat Şampiyonumuz Nairn Süleylanoğlu’nun; "Sporu 
sporcular değil doktorlar yapıyor. Sporcunun branş seçimi, 
yemesi-içmesi, uyku ve çalışma saatleri, kaslarının gelişimi hep 
doktorların işi." dediği gibi binicilikte veterinerlerin işidir. 
Atın binicilik branşına göre; kısrağının, aygırının seçimi 
bunların çiftleştirilmesi, (bu konuda gen mühendisliği uzmanlık 
dalının bilindiği ve hızla yayıldığı ortadadır) ana karnında 
beslenmesi ve sonraki gelişmeleri tamamen veterinerlik 
hizmetidir. Ayrıca eğitimi ve sonrasında da veteriner 
danışmanlığı ve gözetiminin önemi çok büyüktür. Ne yazık ki; 
binicilikte ilgili diğer personelimiz gibi veterinerlerde 
yetersiz, yeni teknik ve gelişmeleri izlemede kendilerini aşma 
çalışma olanaklarından yoksundur. Pek çok veteriner 
fakültelerimiz bulunmasına karşın atı görmeden okulu bitiren pek 
çok veterinerimiz vardır. Kendini veteriner yetiştiren bir kaç 
uzmanımız ise, az oluşlarından, bildikleriyle yetinmektedirler. 

Nalbant sorunu da aynı ölçüde yetersizdir. Cengiz HAN’m 
dediği gibi; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak 
bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir 
ülkeyi yok edebilir." 

12. YARIŞMALAR : 

Türkiye’de binicilik yarışmaları dendiğinde yalnızca atlama 
yarışmalarının olduğu müsabakalar akla gelmektedir. Bu da işe pek 
ilgi duymayan kişilerin en fazla iki veya üç kez dikkatini 
çekmekle bir sonraki yarışmada, kişi aynı olayları yaşayacağını 
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bildiğinden ilgisi kaybolmaktadır. Binicilik yarışmaları yalnızca 
binicilerin kendisini kanıtlamak için yarıştıkları olaylar değil, 
aynı zamanda çeşitli etkinliklerin sunulduğu, insanların 
kaynaşmasına daha çok yardım eden olaylara dönüştiirmelidir. 
Çocuklar için yalnızca engel atlama yarışmaları düzenlenmekte, bu 
konuda başarısız olan çocuğun yarışma isteği kırılmaktadır. 

Binicilik her ne kadar spor olarak bilinse de sanatsal yönü 
unutulmamalıdır. Binicilik branşlarında yarışan at ve biniciler 
izleyene hoş görülmektedir. Biniciliğin bu sanatsal yönü ele 
alındığında görülüyor ki yarışmalar at ve binicinin hünerlerini 
sergiledikleri olaylardır. Bu olaylar, yarışmacılarla 
izleyicilerin aynı ölçüde zevk ve heyecan duymasına yönelik 
olmalıdır. Yalnızca yarışmak yeterli değildir. Yarışan ve izleyen 
yenilik arar. Her seferinde aynı olayları izleyen tek düzeylik, 
yavaş yavaş yarışan ve izleyenlere sıkıcı gelir. Dolayısıyla ilgi 
azalır. 

Bu nedenle yarışmayı organize eden kuruluşlar, olayı ilginç 
ve cezbedici şekle getirmek zorundadır. İlginç bir yarışma 
hazırlamak için değişik baremler ve engeller yapmak, defileler 
düzenlemek, çocuklar ile çeşitli oyunlar sergilemek vs. gibi 
olayın bir şölene dönüştürülmesini gerektirir. 

Oysa ülkemizde düzenlenen son yıllardaki yarışmalarda 
binicilik toplumu dışında pek az izleyici bulunmaktadır. Bunun 
nedenini yukarıda denildiği gibi, tek düzeylik yanında kasıt veya 
beceriksizlikte de aramak gerekir. Atı ve biniciyi seven Türk 
Ulusu kadar bir toplum gösterilemez. Onu ata binmeden yoksun 
bırakan ekonomik koşulların acısı en azından yarışmaların 
yapıldığı tarihleri yaygın duyurularla izleme olanağı vererek 
haf ifletilmelidir. 

Ayrıca, ata ve biniciye güven verecek, deneyim ve 
tekniklerini artıracak, dikkatle tasarlanmış ve doğru yapılmış 
bir yarışma çok zaman alır, bilgi ve çalışma ister. Bu ise 
binicilik geçmişleri olan personeli gerektirir. 

Parkurlar sanat çalışmalarıdır ve Dünya’da büyük hayranlıkla 
karşılanmaktadır. Çok iyi uzman parkur çizicileri atlama 
yarışmalarının bugün en gözde spor olmasına katkıda 
bulunmuşlardır. İzleyici ve yarışmacıları daha fazla zevk veren 
ustaca hazırlanmış parkurlar, iyi yapılmış engelleri yüksek 
düzeyde atlamayı özendirdiği bilinen bir gerçektir. İlk işi ise; 
atlama alanının koşullarını ve zeminini gözden geçirmektir. 
Yarışmaların ana amacı atın eğitimi ve binicilerin teknik 
yeteneklerini değerlendirme olmalıdır. Bu yönden yapılan çalışma 
biniciliğe büyük katkı sağlar. Yine yarışmalar en iyi at ve 
binicinin kazanmasını amaçlamalıdır. Katılan atlar ve yetenekleri 
hakkında, hakem ve parkur çizicilerinin bilgi sahibi olması 
gerekir. 
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Usta bir parkur yapıcısı belirli bir yarışmadan kaç atın 
hatasız çıkacağını tahmin edebilir. Parkura girecek at sayısına 
göre; 1/5 hatasız, 1/5 tek hata, 1/5 iki hata, i/5 daha fazla 
hata, 1/5 terk veya elenme oranı en iyi örnektir. Oysa yapılan 
yarışmalarda, çok az hatasız çıktığı gibi, çoğunlukla büyük ceza 
puanları ile birinci olan yarışmacının seyircisi, ne olup 
bittiğinin farkına bile varamamaktadır. 

Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak at ve 
binicilere güven verecek, deneyim ve tekniklerini artıracak, 
dikkatli tasarlanmış ve doğru yapılmış ve uygulanabilir hedefler 
olmalıdır. Katılmacak Uluslararası yarışmaların hedefi ise, 
Avrupa Şampiyonasına hazırlık özelliğini taşımalıdır. Avrupa 
şampiyonası ise Dünya ve Olimpiyat şampiyonluklarının, provası 
şeklinde düşünülmelidir. 

13. HAKEM HİZMETİ : 

Yarışmaların disiplinli ve hakkaniyetle yürütülebilmesi, 
yetenekli ve bilgili hakemlerle olacağı bir gerçektir. Hakem 
kurulları zor teşkil edilmektedir. Yıllardır hakem kursları 
açılmadığından yeterli hakemimiz mevcut değildir. 

IÎT. PROBLEMLER 

Türk biniciliğinin bugünkü durumunu tesbit ettikten sonra, 
şimdide biniciliğimizin bulunduğu durumdan daha ileri düzeye 
götürü ir si için çözülmesi gereken problemlerini inceleyelim. 

A. YETKİLİ UZMANLAR (DANIŞMA KURULU): 

Yabancı pek çok atçılık ve binicilikle ilgili eserlerde, pek 
çok tarihi filmde ve tarihçede sözü edilen televizyon 
dizilerinde, Türkler’in binicilikteki üstünlüklerinden söz 
etmeleri ve Dünya’nm her değişen neslinin bu büyüklüğü öğrenmesi 
her Türk’e onur ve coşku vermektedir. Ancak, bu her iki 
televizyon dizisinde de kaynak olarak diğer atçılık ve 
binicilikle ilgili ülkelerin kendi uzmanlarından yararlanmaları; 
filmlerin çekildiği dönemdeki ülke atları ve biniciliğinden 
örnekler verilmesi; Türk at ve biniciliği konu edilince 
Türkiye’den kaynak ve örnek verilmemesi dikkati çekmiştir. 
Ayrıca, yabancı ülkelerin çevirdikleri film sahneleri ve 
müzelerden örnekler vererek yine yabancı uzmanların anlatımıyla 
Türk biniciliği ve şüvariliginin görüntülenmesi Ülkemiz adına 
üzüntü kaynağıdır. Hepimizin beğeniyle izlediği bu dizilerin 
yayınlanması ile atların insan toplumunun gelişimine ne kadar 
büyük bir etkisi olduğu açık olarak vurgulanmıştır. 

"Kuruluş" dizisindeki binicilik ve savaş sahnelerinin tüm 
basın ve kamuoyunun ve hatta bir Avrupa ülkesi büyükelçisinin; 
"Ülkemizde bu dizi çekildiği taktirde çocuklarımızın, ata binmeyi 
ve kılıç kullanmasını bilmeyen bu Türk’ler ülkemizi nasıl 
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aldılar? sorusuna ne cevap verelim." Eleştirisine uğraması, bu 
konudaki uzman sıkıntılarımızdan mı kaynaklanıyor, yoksa gerekli 
iletişim eksikliği mi var? 

Ne yazık ki, atı Türkler insanoğlunun hizmetine sunmuşken 
başka uluslar sahiplenmiştir. Burada sayın Necip Fazıl 
KlSAKÜREK’in atlı eserinde yabancıların ata nasıl sahip çıktığını 
anlatan şu sözlerine değinmeden geçemeyiz; "Onlarda (Batı 
Dünyasını kastederek) yarış atı soyu ve işiyle, sistem ve nizam 
altında soylulaştırmak davasıdır; ve onlar, davayı saran 
namütenahi (sınırsız, sonsuz) dert ve ızdıraba karşı 
başarılıdırlar. Doğu’nun yoğurduğu soylu at, Doğu’da, Doğu 
kubbesinin kandilleriyle sönerken, Batıda, elektirikli bir fon 
üzerinde ışık saçmış ve soylulaşmıştır. Halbuki bu da, daha nice 
şey gibi bizim işimizdir. Ve daha nice şey gibi atı bizden 
alanlar bize yabancı duruma getirdiler." 

Bu sözleri okuduktan sonra aklımıza hemen bizden çalmışlar 
demek gelir. Ancak, biraz gerçekçi düşündüğümüzde, bizler 
tarafından ihmal edilen bir değeri tüm insanlığa anlatmış 
olduklarını anlarız. Bu durumda suçlu kim? Bu değerleri bizden 
çaldıklarını saydığımız AvrupalI mı? Yoksa değerlere sahip 
olmayan bizler miyiz? Doğaldır ki mantıklı herkes bu soruyu 
suçlunun bizler olduğunu düşünerek cevap verir. Çünkü, ülkemizde 
istenildiği zaman doğru bilgiler verebilecek, gerektiğinde 
değerlerimizi, öz malımızı koruyacak uzmanlaşmış kişi ve yetkili 
yok veya bilinmiyor. İş bilenler de, ellerinde olmayan 
nedenlerden dolayı, ya yasak savmak veya iyi yapıyor görünmek 
için verilen görevi yapmaktadır. Çünkü kendileri bu konuda 
yetkili ağız olarak kabul edilip, saygı duyulmamaktadır. 

B. ÖĞRETMEN VE ÇALIŞTIRICI: 

Bir işten maddi ve manevi karşılık beklemek insan doğasında 
var olan bir duygudur. 

Bu duyguyu biniciliğe uyarladığımızda, kendi binicisi ve 
atını eğitme durumuyla başka bir öğretmene, binici ve biniciye at 
terbiye etmenin aynı ölçüde sağlıklı olmayacağı bir gerçektedir. 
Birinci durumda; başarının sevincini ve başarısızlığın üzüntüsünü 
kendi yaşar, sorumluluk kendine aittir. Dolayısıyla da; çalışmada 
ilgi ve verim büyük ölçüde artacaktır. ikinci durumda ise; 
taraftar başarıyı kendine başarısızlığı karşı tarafa mal ederek, 
sorumlulukta olmadığı için, ilgi ve verim azalacak, taraflar 
birbirlerini suçlayarak çalışmada huzursuzluk doğacaktır. 
Başarısızlık nedeninin anlaşılması çok uzun yıllar alacak veya 
hiç öğrenilemiyecektir. Çünkü, giden binici ve atın kopyasının 
yeniden yerine konması, yeniden denenmesi mümkün değildir. 

iyi öğretmenin çok para karşılığında da olsa, binicilikte 
ileri ülkeleri bırakarak kendine bir şey vermeyecek ve sesini 
duyaramayacak bir ülkeye gitmesi düşünülemez. 
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Yine Dünya’nm neresinde olursa olsun, bu sporu yapanların 
ekonomik güçleri düşünülürse, iyi öğretmeni parayla getirmenin 
zorluğu anlaşılır. Bu konuda, eski federasyon kurullarında görev 
almış, iş adamı Bay M.SAVİÇ’in Cumhuriyetin 50. yılı dolayısıyla 
yazdığı bir gazete makalesinde ki anısını aktarıyorum. "Bir 
Uluslararası toplantıda, İtalyan öğretmen Bruna BURNİ’nin Japon 
binicilik Federasyonunca yapılan ayda 55.000 TL. maaş, ev, araba, 
şoför önerilerinin reddedişine tanık oldum." Olayın geçtiği tarih 
tarafımızdan bilinmektedir. İyi öğretmenin getirildiği düşünülse 
bile, yabancı öğretmen veya at kaynağıyla bir yere varmak 
gelişmemiş ülkeler için mümkün değildir. Belki geçmişte olduğu 
gibi geçici başarılar kazanmak mümkün olabilir veya kazanılan 
başarılar yabancı öğretmene bağlanabilir; ancak, kalıcı çözüm 
getirmediği gibi tersine geri kalmışlığında nedenidir. Her hangi 
bir konuda alınan dış yardımın o konu üzerinde çalışmaları ve 
gelişmeyi önlediği bir gerçektir. Geçmişteki deneyimler bunun en 
güzel örneğini vermekte ve bazı spor dallarında vermeye devam 
etmektedir. Hiç bir yabancının başka bir ülkenin kalkınması ve 
gelişmesi için kendi ülkesindeki gibi uğraş vermeyeceği de bir 
gerçektir. 

C. OKUL: 

At sütü içerek büyüyen her Türk çocuğu, yeme içme gibi ata 
binmeyi de doğal olarak öğrenir ve yaşam boyu süvari olarak at 
üstünde can verirdi. Dolayısıyla Türk’lerin binicilikte öğrenim 
ve eğitimi için okullara ihtiyacı yoktu. Örneğin, Türkler’ın ata 
ve biniciye serbestlik veren, kısa üzengi, dizler kırık, derin ve 
öne hafif eğik oturuşları, daha sonra İspanyonlarca ve bunlardan 
Amerikan Kızılderililere aktarıldığı, bunların biniş stilini 
izleyen amerikalılarca düz yarışlarda kullandığını, daha sonra 
İtalyan Yzb.Cabrilli’nin geliştirerek engel atlama oturuşunu 
ortaya çıkardığını yine Batı kaynaklarından öğreniyoruz. Oysa 
günümüzde aynı ulusun çocukları atı bayramlarda veya televizyonda 
görmektedir. Biniciliğin öğrenilmesi için de batı dünyası gibi 
okulların açılması ve pek çok eserin basılması gerekmektedir. 

Okullar insanoğlunun kendisini hayata hazırlamak için 
kurduğu kuruluşlardır. Bu kuruluşlardan mezun olan her kişi 
belirli ölçüde kendini hayata hazırlayarak bazı temelleri alır. 
Bu sayede kişi hayatta karşılaştığı sorunları çözmede bir 
kolaylık elde ederek, toplumda yerini alacaktır. 

AvrupalIlar atı görüp tanıdıktan sonra bu hayvana 
binicilerini daha çabuk adapte etmek, sistemleştirmeyi sağlamak 
her yeni binicinin bir öncekine göre daha iyi olmasını ve yapılan 
hataların düzeltilmesi amacıyla binicilik okullarını açmışlardır 
(1550). Bu sayede binicilikte bizlerden ileri düzeye gitmiş, para 
harcayarak yapılan zengin sporu olmaktan çıkarak edinilen 
mesleklerle para kazanma ve zengin olmanın da yolunu 
bulmuşlardır. 
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Bizde ise; halen okul denebilecek sadece bir binicilik 
kuruluşu bulunmaktadıici ve at yetiştirilmesi, babadan 
kalma yöntemlerle yürütülmektedir. Bu babadan kalma dediğimiz 
usta çırak yöntemiyle ustanın hataları devamlı çıraklara 
geçmektedir. Düzelme yoluna gidilmemekte, dolayısıyla bir 
ilerleme kaydedilememektedir. 

D. YÖNETİM: 

Türk biniciliğinin halkın sporu olmasında, ekonominin 
yanında yetkililerinin de rolü büyüktür. Bu konuda pek çok ülke 
yetkilileri binicilik okulları açmış; bunlarla beraber 
ülkelerinde pek çok uluslararası yarışmalar düzenleyerek politik, 
turistik ve psikolojik propaganda aracı olarak kullanmışlardır. 

Küçücük kasabaların bile yarışma günleri yerli ve 
yabancıların akınma uğrayarak 4-5 misli büyüdükleri ve 
uluslararası üne kavuştuklarının örnekleri saymakla bitmez. 
Ayrıca "Biniciliğin insan sistemleri üzerinde yarattığı etkiler 
açısından önemi" konusundaki girişte anlatılan yararları da halka 
kazandırmış olmaktadırlar. 

Binicilik Federasyonumuzun yönetim kadrosunda aslında hiç de 
küçümsenmiyecek kurullar oluşturulmuş ve yetkiler verilmiştir. 
Ancak, kurullar da bulunan kişiler, ya bu işi bilmeyen yada 
kurulda olduğunun farkında olmayan kişilerdir. Sorumluluk verilen 
yetkililere müdahale edilmektedir. Yönetmenliklerin gereksiz 
değişikliği memurların zamanlarını almaktadır. Binicilik 
Federasyonuna atanan memurlar, eğitimden geçmediğinden dolayı 
hatalar yapılmaktadır. Diğer fedarasyonlarda fazla personel 
varken binicilik federasyonumuzdaki personel yeterli değildir. 
Kayıtlar sağlıklı tutulmadığı gibi birkaç yıl öncesinin bilgileri 
ne yazık ki yok veya eksiktir. Bugün bırakın yurt dışı 
yarışmaları, yurt içinde birkaç kez yapılabilen uluslararası 
yarışmaların sonuçları veya Türkiye’de yapılan belli başlı birkaç 
büyük ulusal yarışmaların bile sonuçlarını bulmak mümkün 
değildir. Pek çok bilgiyi yurt dışındaki yabancı kitap, 
bültenler veya Federasyonlardan isteyerek elde edebilmekteyiz. 

Binicilik Federasyonu başkanmın seçimle işbaşına gelmesi ve 
Ankara’da ikamet etmesi şartı aranmalıdır. 

E. DIŞ İLİŞKİLER: 

Federasyonumuzun F.E.I. ve diğer federasyonlarla olan 
ilişkileri zayıftır. Çıkan yayınlar tam anlamıyla takip 
edilmemekte veya bedava bile olsa haber alınmadığı için 
izlenilmemektedir. Yapılan seminerlerden, sempozyumlardan gereği 
kadar yararlanılmamaktadır. 
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F. TELEVİZYON VE BASIN: 

7İö Her ne kadar yukarıda bu sporun yaygın hale getirilmesiyle 
ilgili sorunlar açıklandıysa da televizyon ve basının bu konuda 
özel öneminin olduğu bir gerçektir. 

Acaba hangi çocuk babasından at istememiş veya atları 
görünce babasının elinden kaçmayıp onları seyretmek istememiştir. 
Bırakın çbcukİarı biz yetişkinler bile böyleyiz. İşte bu varlığın 
sevilen yetinii korumada en büyük iki yardımcı TV ve basındır. 
İnsanları toplum olaylarından haberdar eden TV böyle bir canlının 
harikalar yaratmakta olduğunu ve yaratabileceğini ulusumuza net 
bir şekilde anlatmalıdır. TRT de binicilikten anlayan tek bir 
spor spikeri yoktur. 

Bizleri esir alan bu sihirli kutu biniciliğe spor 
programlarında bile çok az yer ayırmaktadır. Bu nedenle atla 
ilg i11j haberler tam ve doğru olarak öğrenilmemekte, önemli bazı 
kupalar! zevkle verilmemektedir. özel verildiğinde de çok kısa 
verilmektedir. Olimpiyatlardan binicilik yarışmalar! 
yayınlansaydı bir çok gencimiz bu spora ilgi duyardı. 
©b şi.rf aİSBi Lnıs ' ■ ■ . 

Basınımızda aynı şekilde binicilik haberlerine çok az yer 
anırmaktadır. Spor sayfalarında aşırı paralar harcayıp, bir sonuç 
elde -edemediğimiz spor branşlarından bol bol söz edilmektedir. 
Dolayısıyla halk arasırada olsa diğer binicilikle ilgili 
branşları gördüğünde Türkiye’de böyle 
ş aş i rmaktad ı r. S •: 

.alssî 
-1 i h ‘ i vüto ' ış e.t' 
1 t-i- ' • s i i d 

G. BURS:;: 
raa-îs-ıalanlı; n»' 
şan'.-.Her yılf yabancı devletler birçok 
öğrenc!lere burslar vermektedir. Fakat 
yeteri i teşebbüs yapılmadığından bu branşta yurt dışına burslu 
öğrenci gönderilememektedir. 

branşların olduğuna 

branşta 
binicilik 

yetenekli 
branşında 

H. KİTAP VE YAYIN: 

Eğer kitap okumakla binicilik öğrenilseydi şu anda, 
yeryüzünde bugünkünden çok daha fazla sayılarda binici var 
olacaktı. Ancak, unutmayalım ki hangi konuda olursa olsun işe 
b&şlama'datF önce kuramsal (nazari) bilgi gerekmektedir. Yaşlı 
'biniciler kbnüsunda da değinildiği gibi eğer her binici sıfırdan 
başlarsa hepsi de ömürlerinin sonunda aynı yere gelirler. İşte 
kitaplar ‘bfü‘ k~iş i lerin , deneyimli binicilerin deneyip yararlarını 
gördükleri konuları aynı ölçüde uğraş vermeden sağlarlar. 

Ülkemizde her türlü binicilik düzeyindeki biniciye hitap 
eden kitaplar yoktur. Var olanlarda dilleri eskimiş, anlaşılmaz 
bir durumdadırlar. Deneyimli biniciler deneyimlerini aktardıkları 
kitaplar yazlamaktadırlar. Böyle kişiler kitap yazdığında ise alay 
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conusu olmaktadırlar» Buna karşın bazı usta hincilerimiz bile 
fabancı dildeki basit bir kitaptan bir şeyler öğrenmek çabasına 
girmektedir. 

Federasyonumuzun yayın işi ile ilgilenen, yazılan kitapları 
inceleyip bastıran bir kuruluşu yoktur. Ayrıca, binicilikte 
-güncelliğini koruyan konuların yazıldığı, binicilerin pratik 
lilgiler öğrenebilecekleri, binicilik toplumuyla ilgili 
laberlerin yer aldığı bir dergi yaymlanma,saktadır. 

I. TESİSLER: 

1. Durum tesbiti bölümünde izah edildiği gibi tesisler 
getersizdir. Çok binici ve at olması dolayısıyla sıhhatli 
çalışmalar yapılamamaktadır. 

2. İzmir ve Bursa gibi çok sıcak bölgelerimizde yaz 
aylarında açık manejde çalışmak imkansızdır. 

3. İstanbul B.T-S- Genel Müdürlüğü tesislerinde al 
iarınakları (Box) milyonluk atları barındıracak dururâda değildir, 
jç kulüp iç içe girmiştir. 

4. İstanbul yarışma sahasında yarışmaları seyretmek bir 
problemdir. Güneşe karşıdır ve devamlı poyraz estiğinden 
yarışmaları izlemek eziyet olmaktadır. 

5. Ankara’da B.T.S. Genel Müdürlüğü tesisleri kulüp 
tarafından kullanılmakta, bütün bölgelerin iştirak ettiği 
yarışmalarda at barınakları yeterli olmamaktadır. 

6. Yarışma sahalarının drenajı olmadığından yağışlı hava 
-şartlarında hayati tehlike altında yarışmalar yapılmaktadır. 

ÎV. ÖNERİLER 

A. YAYGINLAŞTIRMA: 

Binicilik uzun süreli bir çalışmayı gerektirmektedir. 
Ülkemizde özellikle bu sporu yapabilecek gücü olan toplumun kadın 
ye çocukların büyük bir yüzdesinin iş yaşamı olmadığı göz önüne 
alınırsa, öncelikle bunlara yönelik özendirme yapılmalıdır. 
Gerçekte bu özendirme biniciliğin kendisinde vardır. Üstün fizik 
gücünün genelde ters etki ettiği binicilik sporu, kadın ve 
çocuklara yetişkinler ile yarışma olanağı verdiğinde, doğal 
olarak ilgi duyacakları ve kendilereni kanıtlayacakları en iyi 
spordur. Dünyada kadın ve erkeğin birlikte yarıştıkları yine tek 
spordur. Dünyada çok az kadın güreş, boks, halter, futbol vs. 
rgibi, daha çok erkeklerin yaptıkları spordan hoşlanır. 
Dolayısıyla aile çekirdeğinin yarısı olan annenin etkisi veya 
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zorlamasında kalacak çocuk, spor branşını da ona göre seçecektir. 
Bugün dünya’da binicilik, jimnastik, buz pateni vs. gibi sporları 
izlemekten hoşlanmayacak kadın ve çocuk sayısı pek azdır. 
Yarışmalardaki izleyicilere bakarak her ülkede bunun kanıtlanması 
yapılabil ir. 

Ancak, çocuk ve kadınların başlangıçta attan korktukları da 
bir gerçektir. Bunları korkutan atın fiziki yapısının 
büyüklüğüdür. Dolayısıyla eğitimin başlangıcında küçük, uysal ve 
terbiyeli atların seçilmesi gerekir. Bunun için Türk yerli atları 
veya Arab atlarının kullanılması doğru olur. Özellikle arap 
atlarının sıcak kanlı oluşları dolayısıyla doğalarında bulunan 
canlılık, belkide bu özellikte olmayabilir; fakat, yeni bir ırk 
üretimi hiç de zor olmasa gerek. 

Ayrıca, pek çok yöremizde yapılan eski ata sporlarımız 
cirit, (Konya, Erzurum, Gümüşhane, Kütahya ve pek çok yörede 
yapılmaktadır.) oğlak, çavlak ve sığır üzerine yeniden eğilerek 
geliştirilmesi, sevdirilmesi ve kurallara bağlanarak 
yaygınlaştırılması, at ve biniciliğimiz üzerine olumlu sonuçları 
olacaktır. Bunlarla beraber, özellikle İstanbul (Adalar), 
Erzurum., Sarıkamış, ve pek çok bölgemizde bulunan faytonculuk 
özendirilmeli, çeşitli yarışmalarla ödüller konulmalıdır. 

Pek çok turistik bölgelerimizde atçılık ve binicilik 
kurul".!,1.- ,-ı açılmıştır. Bunları da yaygınlaştırmak ve desteklemek 
yeri: . olur. Şehirler dışında bulunan çeşitli okullar ve 
kuruluş i arımızın yeri uygun olduğundan, binc.ilik merkezleri 
KTİrTıl'T:îevj_ı dır. 

Okullarda başarılı ve biniciliğe yetenekli (beden yapısı 
olarak) öğrencilere parasız yatılı kurslar düzenlenmeli (kayak, 
izcilik, gençlik kampları gibi) at sevgisi artırılmalıdır. 

özellikle büyük park ve ormanlık bögelerirnizde atlı geziler, 
avlar ve at arabaları gezintileri düzenleyerek tesisler 
kurulmalıdır. 

Kamuoyunu aydınlatacak basın ve TRT’nin yayınlarından 
yaygınlaştırılması konusunda yararlanılmalıdır. 

B. BİNİCİ EĞİTİMİ 

1. GENEL: 

Çocukların eğitimi temel ahır yöntemiyle başlamalıdır ki 
atlara daha çok yaklaştırılsın, bir arkadaş gibi nazik ve cana 
yakın davranmaları sağlansın. 

Eğitimin en önemli kısmı çocuğun güvenini kazanmaktır. Bu 
ise ancak, çocukları eğitmesini seven deneyimli bir öğretmen 
tarafından sağlanabilir. Öğretmenin çocuk üzerinde büyük etkisi 
olduğundan, doğru bir şekilde çocuğu eğitmek için uygun yapıya ve 
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karaktere sahip olmalıdır. Çocuklar diğer binicileri izleyerek 
pek çok şeyi çabuk öğrenirler. Bir kez öğretmenlerine giiyerebniae 
öğretmen bu güvenin ne kadar çabuk kaybolabileceğini del- as: a 
unutmamalı ve ona göre kullanmalıdır. İlk iş, yeni öğrenen b;r 
çocuğa asla sorun çıkaracak veya onu kaçıracak bir at 
vermemektedir. Aynı zamanda büyük engel atlamasına da i zırurvermeık , 
doğru değildir. 

Bir kez güven kazandıktan sonra çocuklar çok i yd-msıenriilri ve 
hatta bazıları doğabilecek kazaları bilmediklerinden tuışlaingrçta; 
çok cesurda olurlar. Bununla beraber, bir öğretmen değişik 
açılardan bir öğrencinin yeteneklerini değerlendirir ve genç 
öğrencilerden ne isteyebileceğini dikkatli düşünür. 

Gerçekten genç binici eğitimi uzun süreli bi r Mhıibri J i k; . 
politikasıdır. Bir atlama binicisini yarışmalar iç in. r, d tçurc 
göndermek çok para harcamasını gerektirir. Binici h/ışarı Lı! loluirsa 
aileler daha çok ilgilenir ve harcamaya daha çok kat:iırlaJm . 

Bugün bir çok Avrupa ülkesindeki öğretmenlerin eğitimden 
amacı Avrupa Şampuyonluğu için iyi eğitilmiş bir genç t ak ıtırı 1.1; 
seçildiğini görmektir. 

Genelde gençelere önceden her türlü olanak-, . destek- ve 
özendirme verilerek, büyük yarışmalar için uygun eğittiim nhatenzrılmğn 
yaptıracak deneyimli bir öğretmen görevlendirilir., . 

At üzerinde usta bir binici olmak, ancak yıllarca -- - hctoccnn 
gerçekçi bir şekilde çalışma ve yeni denemeler yapmarkO-oi ol-a-bsiı 1 tı ri. . 
Böyle bir binici için bile; "insan hiç biı zaman b iinıirciirliiiğtkn 
sonuna varamaz." sözü çok gerçektir. 80 ya-şnrriai ölieiren bir 
binicinin mezarı başında arkadaşları kendisini anarâıaiı?kîdnp;n; "Tam 
eyere oturmaya başlamıştı ki, yazık ömrü yetmedi;."- sdziieiririkd-mrya 
en gerçekçi yaklaşımdır. 

Binicilikte sihirbazlık yoktur. Yalnızca büyük bir: ıdikikatihe' - 
yapılan ve sıkı bir çalışmayla elde edilen bilgi vardır.; , BıBu ise 
at ve biniciye eşit uygulanır. 

İyi öğrenimin, iyi binişin ve binici olmanınğn y£$njı ibiniicıi ve 
at eğitiminin ortak başarısı büyük ölçüde sağlılklia; ı biiri r giiyen 
hissine bağlıdır. Bu güven hissi üç yönlüdür; 

a. öğretmene güven, 
b. Ata güven, 
c. Kendine güven. 

Atla binici arasındaki iletişim, her binicinin bdüeilrili 
roller aldığı karşılıklı bir al ış-veriştir. Binicinin güpaviv ıat,a 
uygun yollarla isteklerini iletmek, atın göreviyse bu isteklere 
itaat etmektir. Binici ister, at yerine getiri-r-. İstek 
düşüncesizce ve iletme zorla olmamalıdır. Bu nedenle!, istekleri 
ata anlatmakta ve kabul ettirmede psikolojik olarak eri ı uygun 
araçlar seçilmelidir. Bunlar atın hoşlanacağı ve doğasına ters 
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düşmeyen şeyleri arayıp bulma, hoşlanmayacağı şeylerden kaçınma 
şeklinde yapılan uyarı ve yardımlardır. 

Binicinin bugünkü uluslararası yarışmalara üç branşta (polo 
dışında) katıldığını biliyoruz. Bunlar, at terbiyesi (Dresaj), 
Engel atlama (Konkurhipik) ve üç günlük (Konkurkomple, ordu atı 
yarışması) yarışmalarıdır. Ancak, birçok ülkede bunların dışında 
pek çok atla yapılan spor yarışmaları vardır. 

Her binicilik uğraşında edinilen deneyim ve bilgiler bir 
diğer branşta kullanılarak, araştırmayla kayıp edilecek zaman 
kazanılmış olmaktadır. Dolayısıyla gelişme hızla ilerlemekte yeni 
yeni kolaylıklar sağlanmaktadır. Yine, bir branşta başarısız olan 
bir binici, diğer branşta yeteneğini deneme olağını bularak at 
sporundan kopmadan binicilğe hizmet etmektedir. 

Gelecekte ülkelerini başarıyla temsil etmek istey 
binicilerin eğitimleri tatilde hoşça zaman geçirme aracı 
görülmemelidir. Bugünün genç binicileri yarının büyükleri 
için, uluslararası deneyim kazanmaları ve deneyim 
gereğinin bilincinde olmalıdırlar. 

Sporun her çeşidinde başarılı olmak için özendirme gerekir. 
Genç /, rışmacının hedefi ülkesini başarıyla temsil etmektir. 
Artık yalnızca yarışmak ve bölgesel başarı göstermek yeterli 
değiid.r Bununla beraber, zirveye çıkmak için kestirme yol ve 
yöntemler aramakta yanlıştır. Çabuk sonuç almak istemek kendini 
beğenmişliği doğurur. Bu nedenle, öğretmenlik ve yol gösterme 
erken, yaşlarda başlamalı ve en büyük yarışmalara katılırken bile 
devam ettirilmelidir. 

2. Hedefe Erişebilmek İçin Binicinin Aşağıdaki Konularda 
Eğitilmesi Gerekir: 

a. Gerekli nazari bilginin verilmesi. 
b. Binicinin atı yönetme yeteneği ve ustalğınm 

gel i şti ri İmes i. 
,ç, Binicinin at üzerindeki bilgisinin uygulama ve iletişimde 

uygun düşünce şeklini benimsemesi. 
d. Atın çeşitli tepkilerini tanıma yeteneğinin 

geliştirilmesi ve bunların önemini binici gibi değerlendirmesi. 
e. Atın fiziksel eğitimini yaptırmak için binicilik hissinin-' 

geliştirilmesi. 

C. AT TERBİYESİ EĞİTİMİ: 

At Terbiyesi, Atın iş yapabilme gücünü yükseltebilmek için 
yapılan bedeni çalışma ve atı itaatli kılmak için verilen 
eğitimdir. 

Atın eğitimi binicisine birçok ödüller verir. Başta atın 
zihni durumu ve itaat etme isteğini geliştirir. Aynı zamanda hem 
binicisinin ve hem de kendisinin çıkarı için, binici isteklerini 
zorlamadan yerine getirmesini sağlayacak, bedenini istenen 

en genç 
olarak 

olacağı 
kazanma 
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harekete uygun şekilde kullanmaya hazırlar. Ayrıca kuşkusuz ki 
eğitim büyük oran da atın iş yapabilme yeteneğini artıracak ve en 
zor durumda bile güvenilir bir ortak olmasına yardım edecektir. 
Terbiye, atların diline uygun bir sistemle, yani iyilikle ve 
anlaşarak veya atlara yabancı ve at tarafından daha az anlaşılan 
bir sistemle yani kaba kuvvetle yapılabilir. 

Birinci sistemde: At, dilin basitliği ve anlaşılır 
olmasından, zorlanmaksızın hemen ve kolaylıkla cevap verir. Buna 
atın itaati denir. İtaatse; atın gücünü ve hakeret düzenini, 
tamamen ve kendi isteğiyle ve koşulsuz binicinin denetimine 
vermesidir. Atın zihni yapısı hareketleri teker teker öğrenmeye 
elverişli değildir. Kolaya dayanarak daha güç olanı istemek, 
bilinene dayanarak bilinmeyene ulaşmak gerekir. 

İkinci Sistemde: Binici kendi dilini ata zorla kabül 
ettirmeye çalıştığından, at bu kaba kuvveti kabul etmekte zorluk 
çekecek ve sonuçta direnecektir. 

Her İki sistemde de eğitim iki kısımdan oluşur: eğitim ve 
alıştırma. Her kısımda da en büyük iş binicinin psikolojik 
yapısına ve sabrına düşmektedir. Eğitim tekniği ileri bir düzeyde 
binicilik bilgisi isterken, alıştırmada böyle bir kısıtlama 
yoktur. Biniciliğin sorunları genellikle ve zamanında 
kendiliğinden çözülür. 

Genel olarak atların eğitimi oldukça ileri bir düzeye kadar 
hemen hemen aynı yöntemde yapılır. Bu bilinen düzey, ileri eğitim 
aşamasının başlaması için gereken başlangıç noktası olarak 
görülmüştür. 

Bütün spor uğraşlarında olduğu gibi, binicilikte de başarılı 
olmak için hem incelemede hem de uygulamada devamlılık ön 
koşuldur. Emek sarfetmeden başarı beklenemez. Raslantı sonucu bir 
başarı kazanmak belki olabilir. Fakat kısa bir süre sonra 
başarısızlıkla karşılanacağı kuşkusuzdur. 

Bilinen bütün yöntemler, görünüşte farklı olmalarına karşın 
kendi sistemlerinin başarısını kanıtlayan bir çok örnekler 
verilmiştir. Fakat, bu yöntemler yakından incelendiğinde ve 
öncelikle temel kuralları ortaya çıkardığından aynı oldukları 
görülür. Gerçekten de bunların olması gerekir. Çünkü, at hangi 
ulusa ait olursa olsun veya hangi çalıştırma sistemi temel 
alınırsa alınsın etkin olarak yalnızca belirli bir eğitimle 
başarı gösterir; buysa atın yapısına uyan en iyi biniştir. 

Bunun için de at eğitimi: Bilgi, sabır, sevgi, duyarlılık ve 
soğuk kanlılık ister. Eğitici sakin, kararlı ve iyi huylu 
olmalıdır. Kontrolünü kayıp ettiği an ata olan hakimiyetini de 
kaybetmeye başlar. 

Kısaca at eğitiminde eğitici duyarlı, ince düşünceli, 
verilmek istenen eğitimi öğrenmeye yetecek şekilde bilgili 
olmalıdır. Şu gerçeği de unutmamalıyız ki; "Kötü at yoktur, kötü 
binici vardır." 
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D. ÖĞRETMEN VE ÇALIŞTIRICI: 

Biniciliğimizin gelişmesini yabancılara bağlamaktansa 1925- 
1930 yılları arasında örneğini gördüğümüz kurslar sonunda; Türk 
biniciliğini, karakter yapısını, kültürünü yakından tanıyan; 
kendi dilimizle konuşan, sorunlarımızı bilen ve eğitebilecek olan 
öğretmenlerimizin çok daha yararlı olacağı kanısını vermektedir. 
Ayrıca bunlar Türkiye’de kalıcı olduklarından bir öğretmen 
birikimi ve rekabetide doğacaktır. Faal biniciliği bırakmışlardan 
seçim yapılarak, yurt dışındaki (Fransa-Alnıanya-İtaiya-İngiltere) 
öğretmen kurslarına eleman gönderilmelidir. 

E. YARIŞMALAR : 

1. Binicilik yarışmalarının eğitici, öğretici ve eğlendirici 
olması gerekir. 

a. Engellerin yapım ve tertibine çok önem verilmelidir. 
Sezon başında kolaydan başlayacak parkur yapılmalıdır. 

b. Engellerin tabii şekilde süslenmesi ve dekore edilmesi. 
c. Parkur aralarındaki boşlukların gösteri, oyun ekipleri 

veya müzikle kapatılması. 
d. Yarışma alanında bütün teknik ve elektronik cihazların 

bulunması ve yarışma sonuçlarının anında yazılı bildirilmesi. 

2. Yarışmaların amacına ulaşması için aşağıdaki hususların 
yerine getirilmesi. 

a. Disiplinin şart olması. 
b. Hakemlerin yetenekli kişilerden teşekkül etmesi. 
c. İzleyicilere yarışmaların zevkle seyrini sağlaması. 
d. Zevkli yarışma çeşitlerinin seçilmesi. 

3. İsime özel yarışmaların, özel günlerde yapılması. 

a. Atatürk Kupası Yarışmalarının, Uluslararası takvime 
koydurularak, diğer ülkelerinde katılmasının sağlanması. 

b. Cumhurbaşkanlığı Kupasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 
yapılması. 

c. T.B.M.M. Kupasının 23 Nisan’da ve Uluslararası olarak 
yapılması (Gençlik Kupası) 

d. İnönü, Başbakanlık ve M.E.Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kupalarının 19 Mayıs’ta yapılması. 

e. Genelkurmay Başkanlığı Kupasının 30 Ağustos’ta ve Süvari 
Kupasının 9 Eylül’de İzmir’de yapılması. 

4. Biniciliğin tanıtılması ve yurt düzeyine yayılması için 
her yıl birkaç ilimizde yarışmalar düzenlenerek, binicilik 
halkımıza sevdirilmeli ve tanıtılmalıdır. 
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F. OKUL: 

1. Istanbul (Maslak) daki B.T.S. Genel Müdürlüğü tesislerine 
kulüpler sığmamaktadır. Kulüplere yerleşmeleri için başka bir yer 
tahsis edilmeli, mevcut yere yarışma sahaları, at barınakları, 
kamp yeri ve binicilik okulu yapılması çok faydalı hizmetler 
verecektir. 

2. Okulun faydaları: 

a. Yetkili; okullardan çıkanlara birer belge verileceğinden 
her önüne gelen binicilik, öğretmenlik çalıştırıcılık, at 
bakıcılığı işlerinde çalışmayacak, dolayısıyla binicilik 
toplumunda her sorun bilimle çözülebilecektir. 

b. Okul bir sistem sağlamaktadır. 
c. Sistem ise geri besleme yaparak biniciliğin gelişmesini 

sağlar. 
d. Sisteme sahip çıkar. 
e. Yetkili boşluğunu doldurur. 

G. AT KAYNAĞI: 

1. "Taşıma suyla değirmen dönmez" sözündeki gerçeğin 
ışığında at kaynağımızı önce yurt içinde aramak ve araştırmak 
gerekmektedir. Bu konuda 1965-1983 yılları arasındaki yerli at 
yetiştiriciliğimiz ve başarılarımız göz önünde tutulmalı ve 
sabırla üzerine gidilmelidir. 

2. Yurt dışı at atımlarında, 1960 yıllarına kadar olduğu 
gibi, uluslararası yarışmalara katılabilecek yetenekte ve eğitim 
düzeyinde olanları seçilmelidir. Son beş yılda yapılan yaklaşık 
200 at alımı parasıyla 20-30 at alınsaydı bunu 
gerçekleştirebilecek potansiyele erişilmiş olunacaktı. 

3. Binicilik Federasyonu kabiliyetli fakat maddi gücü 
olmayan gençelere verilmek üzere muhakkak yarışma atı almalıdır. 

4. Jokey Kulübü her yıl binicilik federasyonuna at takviyesi 
yapmalıdır. 

5. Her isteyen yurt dışından kendi başına at almamalıdır. 
Federasyon bazı tahditler koyarak, kaliteli at alınmasına 
yardımcı olmalıdır. 

6. Devletin her imkanından istifade eden at sahiplerinin 
atları üzerinde Federasyonun yetkisi olmalıdır. Maddi imkanı 
olmayan kabiliyetli binicilere at yardımı yapılabilmelidir. 
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H. TESİSLER 

1. Istanbul (Maslak) Binicilik tesisleri, kulüplere başka 
yer gösterilerek okul, yarışma ve çalışma alanları yapılarak 
binicilik sitesi haline getirilmelidir. 

2. İzmir ve Bursa bölgelerine kapalı manej yapılmalıdır. 

3. Ankara bölgesine yarışma alanı yapılmalıdır. (Mevcut yer 
kulübündür.) 

4. Bütün bölgelere at barınakları acilen yapılmalıdır. 

5. Bütün dünyada yarışma alanları çimdir. Yurtdışı 
yarışmalar böyle sahalarda yapıldığından aleyhimize olmaktadır. 
Bunun için çim yarışma sahaları yapılmalıdır. 

I. DİĞER HUSUSLAR: 

1. Kuruluş gayesi Türk Atçılığını geliştirme, yayma ve 
yaşatma olan JOKEY KULÜBÜNÜN binicilik sporuna hiç bir yardımı 
yoktur. 1987 yılında çeşitli kurumlara 27.000.000.000 (Yirmi yedi 
milyar) TL. pay verilmiştir. 1988 yılında da takriben 40 milyar 
TL.yi aşacağı kendi yayınların da gösterilmiştir. Tarım, Orman ve 
Köy Hizmetleri Bakanlığı ile koordine edilerek T.JOKEY KULÜBÜNÜN, 
TÜRK BİNİCİLİĞİNE belli oranda yardımının sağlanması 
gerekmektedir. 

2. Jokey klübündeki apranti okulundaki jokey niteliğini 
kaybeden aprantilerin (boy, kilo) binicilik branşına kaydırılması 
sağlanmalıdır. 

3. Binicilik kulüplerine her yıl kurs açmak mecburiyeti 
konulmalıdır. (Federasyon bütçesinde ödeneği mevcuttur.) 

4. Hakem ve pist şefi kursları her yıl düzenlenmelidir. 

5. Binicilik federasyonunun bir adet at taşıyıcı (Van) aracı 
mevcuttur ve 6 at almaktadır. Mevcudu 500 (beşyüz) adet olan 
yarışma atlarını bölgeler arası yarışmalara' taşıyamamakta, yurt 
dışına bile gidememektedir. Mutlaka yeni 12 veya 9 atlık at 
taşıyıcı (Van) aracı alınmalıdır. 

V. SONUÇ: 

1. Dünya Biniciliği incelendiğinde, maalesef Türk 
Biniciliğinin bir çok ülkeden geri olduğu görülmektedir. 
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2. Binicilik sporunu yapanlar; esas malzeme olan atlarını; 
eyer ve başlık gibi at teçhizatlarını kendileri almakta, Devletin 
ahırlarına ücret ödeyerek atlarına baktırmakta ve yem, veteriner 
gibi masraflarıda kendileri yapmaktadırlar. 

3. Büyük fedekarlıkla binicilik sporu yapanlar, aşağıda 
sıralanan hususlar öncelikle yerine getirilirse Türk biniciliğine 
değerli şampiyonlukları kazandıracaklardır. 

a. Biniciliği bilen çok iyi yöneticiler. 
b. Modern yarışma sahaları (seyir yeri ve çim alan). 
c. Adil ve ehil hakem heyeti (yetiştirilmesi için kurslar 

açılması) . 
d. Bilgili ve kaliteli çalıştırıcılar (Federasyon antrenörü 

hiç yoktur). 
e. B.T.S. Genel Müdürlüğünün mevcut Binicilik tesislerine 

sahip çıkması. 
f. Binicilik okulu açılması veya çok dereceli binicilik 

kurslarının açılması. 
g. Yetişmiş Biniciler için seminerler açılması. 
h. Binicilik kulüplerinin başka spor dallarıyla uğraşmaması 

(Gelir için uğraşanlarında binicilği ikinci plana 
atmaları). 

ı. Federasyonun kabiliyetli fakat, maddi imkanı olmayan 
binicilere at temin etmesi. 

i. Yurt dışı yarışmaların sık sık yapılması ve yurt içi 
büyük organizasyonların yapılması. 

j. Kuruluş gayesi Türk atçılığını geliştirme, yayma ve 
yaşatma olan Jokey Kulübünün binicilik sporuna maddi 
yardımının sağlanması (1987 yılında gelirinden çeşitli 
kurumlara 27 Milyar vermiştir.) 

k. Biniciliği Türk toplumunda sevdirmek için her türlü yayın 
araçlarından istifade edilmesi. 

1. Binicilik zengin sporudur diyen spor yöneticilerini bu 
düşüncelerinden vazgeçirmek, yardımlarını 
esirgememelerinin sağlanması gereklidir. 
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EKLER 

(BİNİCİLİK) 
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EK - I 

BİNİCİLİK KULÜPLERİMİZİN TANITIMI 

1. Kara Kuvvetleri Binicilik Ekibi: 

Silahlı kuvvetlerimizde binicilik çalışmaları 1911 yılında 
Bakırköy (İstanbul)’da tesis edilen Süvari Okulu’nda başlamış ve 
Almanya’dan Yb.BOB öğretmen olarak getirilmiştir. Balkan Harbi 
dolayısıyla kapatılan okul Davutpaşa’da yeni inşaa edilen 
Şimendifer Taburu Kışlası’na nakledilmiştir. Almanya’dan Süvari 
Yarbayı Lavfer Okul Müdürü yardımcısı Bnb.Esat döneminde arzu 
edilen binicilik çalışmaları başlamıştır. Birinci Cihan Harbi 
(1914) bu semereli çalışma hayatına nihayet vermiştir. 

İstiklal Savaşı’nı müteakip okul Orhaniye Kışlası’nda 
yeniden açılarak müdürlüğüne Albay Mehmet Ali Menkü tayin 
olmuştur (1925). Fransa’daki Sommür Binicilik Okulu’na Yzb.Tahsin 
Yazıcı ve Yzb.Avni Bagna, İtalyan Binicilik Okulu’na da yzb. 
Vehbi Savaşer ve Ütğm. Avni Karaca gönderilerek modern binicilik 
görgü ve bilgilerini geliştirmişlerdir. 

1927 yılının sonunda okul Pangaltı’daki Harbiye Okul 
Binası’nm Hünkar dairesine nakledilmiş ve Fransa’dan binicilik 
mütehassısı Ütğm. Taton getirilmiştir (1928). Yüksek binici 
olan Ütğm.Taton’un gelmesi ile Beynelminel Binicilik 
Yarışmalarına iştirak edilmeye ve çok değerli biniciler yetişmeye 
başlamıştır. 

10 Mayıs 1941’de Süvari Okulu Karaman (Konya)’a intikal 
etmiş, faaliyetlerine 1946 Eylül ayına kadar orada devam 
etmiştir. 1946 yılında Ayazağa (İstanbul)’ya intikal eden okul 
ekim 1978 yılına kadar çeşitli isimler alarak faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde binicilik 
çalışmaları, 1920 yılında kuruluşuna giren 29 ncu Kolordu Süvari 
Bölüğü’nün gelmesi ile başlar. Çeşitli kuruluşlar değiştiren bu 
Süvari Katisı’nda çok değerli asker biniciler yetişmiştir. 1978 
yılında Sv. Yrş.Gr.nın lağv edilmesi ile bu birliğin bazı 
elemanlarının katılmasıyla Cumhurbaşlığı Muhafız Alayı Sv.Brl. 
bünyesinde Binicilik Ekibi teşkil edilmiştir. 5 Ekim 1984 
tarihinde "K.K.Atlı Spor Eğt.Mrk.K.1ığı" adıyla Kara Harp Okulu 
bünyesine alınarak 5 yarışmacı ve 30 yarışma atı ile 
faaliyetlerini yürütmektedir. 
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2. Ankara Atlı Spor Kulübü Derneği: 

1988 yılında 990 üyesi bulunan kulüp 1955 yılında Em.General 
Saim Önhon, Bay özdemir Atman, Kamil Sporel, Zeki Sporel, Vehbi 
Koç, Fikret Yüzatlı, Enver Erat, Halil Başçavuşoğlu, Tevfik 
Başar, Mustafa Durusoy, Nuri Oglakçı, İhsan Aktürel ve İhsan 

Akhun tarafından kurulmuştur. Üyelik ilk bağış, 1988 yılı için 
10.000.000 TL. 1989 yılı için 15.000.000 TL. ; 1990 yılı için 
20.000.000 TL. olarak yönetim kurulunca karara bağlanmış olup, 
yıllık aidatları 1988 yılı için 50.000 TL.dir. Diğer üyelik 
koşulları tüzüklerinde belirtilmiştir. Ancak, hızlı yapılaşma 
sonucu ve iiyelerininde o yönde sporu benimsemeleri, Tenis kulübü 
olma yolunu açmıştır. 1988 yılında 53 lisanslı hincisi bulunan 
kulübün 38 binicisi yetişkin 15 bincisi genç ve yıldızdır. 7 
binicisi çeşitli yıllarda yetişkin ve genç Türk Milli 
takımlarında yer almıştır. 

100 atlı çağdaş yapıda ahırları bulunan kulüpte 96 at 
bulunmaktadır. Bunlardan 25 tanesi son beş yılda yurt dışı 
alımlardan getirilmiştir. 1988 yılı için üyelerden 1 at için 
yıllık tam pansiyon bakım ücreti olarak 80.000 TL alınmaktadır. 
Veteriner, nalbant ve özel yem rasoyanlarıyla bu rakam daha da 
artmaktadır. Kulüpte 40 öğrenci bulunmakta ve bunlar kulübün 21 
atından yararlanır. Üyeler ayda 40.000 TL. üye olmayanlar 60.000 
TL. ödemektedir. 

Kulüp bünyesinde öğretmen olarak emekli Alb.Muhittin 
Üründül, Em.Astsb.Erdal Alkan, Bay Kerami Şimşek ve bazı 
binicilerin hem binici hem öğretmenlik yaparak binici ve at 
yetiştiriciliğine katkıda bulunmaktadırlar. 

3. Binicilik İhtisas Kulübü Derneği: 

1989 yılında 154 üyesi bulunan kulüp, 21 Nisan 1977 günü 
Em.Alb.Saim POLATKAN, Em.Astsb.Nihat BİNGÖL, Bayan Gül KARABUDA, 
Bay Celal BARLAS ve Bay Vehbi GÜNEŞOL tarafından kurulmuştur. 
1988 yılı için üyelik ilk bağış 3.000.000 TL. ve yıllık aidatı 
50.000 TL. dir. Diğer üyelik koşulları tüzüklerinde ayrıca 
belirtilmiştir. 

1988 yılında 12 lisanslı binicisi bulunmakta, bunların 8 
binicisi yetişkin (büyük) ve 4 binicisi gençtir. 3 binicisi 
çeşitli yıllarda Türk Milli Takımında (genç) yer almıştır. 

48 Atlı ahırları bulunan Kulüpte 1988 yılında 45 kayıtlı at 
bulunmaktadır. Bunlardan 8 tanesi yurt dışı atımlarından 
getirtilmiştir. 

1988 yılında üyelerinden bir at için aylık tam pansiyon 
ücreti olarak 85.000 TL. alınmaktadır. Veteriner, nalbant ve özel 
yem rasyonlarıyla bu rakam daha da artmaktadır. 

Kulüpte günübirlik at binmek isteyenler için 6 at bulunmakta 
ve 1 saat için 5.000 TL. ödenmektedir. 
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Kulüp bünyesinde öğretmen olarak Em.Astsb. Nurettin YARAN 
görev yapmakta, ayrıca bazı biniciler hem binicilik hem de 
öğretmenlik yaparak binici ve at yetiştirmeye katkıda 
bulunmaktadırlar. 

4. İstanbul Atlı Spor Kulübü Derneği : 

1988 yılında 490 üyesi bulunan kulüp 28 Ocak 1957 günü Bay 
Nuri Oğlakcı, Em.Alb.Ziya Bora ve Bay Mehmet Ali Yalım tarafından 
kurulmuştur. 1988 yılı üyelik ilk bağışı 1.000.000 TL. ve yıllık 
aidat 12.000 TL.dir. Diğer üyelik koşulları tüzüklerinde 
belirtilmiştir. 

1988 yılında 90 lisanslı binicisi bulunan kulübün, 60 
binicisi yetişkin (büyük), 30 binicisi genç ve yıldızdır. 
Bunlarda 55 binici çeşitli yıllarda Türk Milli Takımında 
(Yetişkin-genç ve bayan) yer almıştır. 

165 at barınağı (boks) bulunan kulübün barınaklarının tümü 
dolu olduğu gibi, birçok at sahibi atlarını özel çiftliklerde 
bulundurmakta veya satarak yeni atlara yer açmaktadırlar, 
özellikle son 5 yıl içerisinde yurt dışından yaklaşık 100 at 
alımı yapılmış (Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, İngiltere vs. 
ülkelerden) ve en büyük at potansiyeli bulunan kulüptür. 

At sahipleri 1988 yılı için aylık tam pansiyon at bakım 
ücreti olarak 140.000 TL. ödemektedir. At bakıcı ücreti, 
veteriner, nalbant, özel yem rasyonları ve öğretmen için 
ödedikleriyle bu rakam daha da artmaktadır. 

öğretmenlerin çoğunluğu özel anlaşmalarla çalıştıklarından, 
at ve binici eğitiminin ücreti kulüpçe saptanmaktadır. Ancak, 
günübirlik at binmeye gelenler kulüp kadrosunda bulunan at ve 
öğretmenler için (bir at ve bir öğretmen kadrolu olarak 
çalışılmaktadır.) bir saat biniş ücreti olarak 1988 yılında 
10.000 TL. ödemek zorundadırlar. 

İstanbul Atlı Spor Kulübü bünyesinde özel ve kadrolu 
öğretmenlik yapanlar; Em.Alb.Cavit Conker, Em.Alb.Cavit Bayar, 
Em.Bn.Selim Bahadır Çakır, Em.Yzb.Orhan Günday, Em.Astsb.Alaattin 
Aydın, Em.Astsb.Rafet Can ve Bay Celal Barlas’tır. Ayrıca birçok 
binici hem öğretmenlik hem binicilik yaparak binici ve at 
yetiştiriciliğinde değerli katkıda bulunmaktadırlar. 

5. Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü Derneği: 

1988 yılında 600 üyesi bulunan kulüp, 22 Mart 1913 günü 
İstanbul Valisi İbrahim Bey, Ayandan Ahmet Rıza Bey, Ziraat ve 
Ticaret Nazırı Aristidi Paşa, Şahremini Tevfik Bey, Nafia Nazırı 
Cavit Bey, Posta Telgraf Nazırı Talat Bey, İstinat Mahkemesi 
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Ayanından Osman Bey, I nci Kolordu Erkanı Harp Reisi Sait Halim 
Paşa, Seryaverde Şehriyari Salih Paşa, I nci Kor.Süvari Müfettişi 
Fuat Paşa, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Bahriye Nazırı 
Mahmut Muhtar Paşa, Süvari Dairesi Reisi Nazif Paşa tarafından 
kurulmuştur. 

1988 yılı için üyelik ilk bağışı 2.000.000 TL. ve yıllık 
aidatı 12.000 TL. dir. Diğer üyelik koşulları tüzüklerinde 
açıklanmıştır. 

1988 yılında 34 lisanslı binicisi bulunan kulübün 25 
binicisi yetişkin (büyük) 9 binicisi genç ve yıldızdır. Bunlardan 
9 binici çeşitli yıllarda Türk Milli Takımında (yetişkin, genç 
bayan) yer almıştır. 

66 at barınağı (boks) bulunan kulübün tüm boksları dolu 
olduğu gibi yeterli olmadığından bazı at sahipleri yeni atlar 
için bir kısım atlarını özel çiftliklere göndermekte veya 
satmaktadırlar. Son beş yıl içerisinde kulüp üyeleri yurt 
dışından yaklaşık 20 at satın almış ve yarışmalara 
katılmaktadırlar. 

1988 yılı için üyelerden bir atın aylık tam pansiyon bakım 
ücreti olarak 125.000 TL. alınmaktadır; Buna nalbant veteriner ve 
özel yem rasyonaları da eklenince bu rakam daha da artmaktadır. 

Kulübe günübirlik at binmeye gelecekler için kadrosunda 
bulunan 4 at ve 2 öğretmenden yararlandıkları takdirde, 1 saat 
için 10.000 TL. ödenmektedir. Ayrıca, özel anlaşmalı 
öğretmenlerden de yararlanma imkanı bulunmaktadır. 

Kulüp bünyesinde kadrolu ve özel öğretmenlik yapanlar; 
Em.Alb.Salih Koç, Em.Alb.Ramis Eğeli, Em.Alb.Cemalettin Zorlu, 
Em.Alb.İlhan önen, Em.Yb.Fikret Obakan ve Em.Astsb. Celal 
Karamanoğlu’dur. Ayrıca birçok binici hem öğretmenlik hem de 
binicilik yaparak binici ve at yetiştirmesinde önemli katkıları 
bulunmaktadır. 

6. Galatasaray Spor Kulübü Binicilik Şubesi: 

Galatasaray Spor Kulübünün bir şubesi olarak 1983 yılında 
Alp Yalman ve Çetin Kutman tarafından kurulmuştur. 

1988 yılında 20 lisanslı binicisi bulunan kulübün 15 
binicisi yetişkin, 5 binicisi genç ve yıldızdır. Bunlardan 7 
binici çeşitli yıllarda Türk Milli Takımında (genç, yetişkin ve 
bayan) yer almıştır. 
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24 at. barınağı bulunan kulübün tüm boksları dolu olduğu gibi 
ıazı üyeler yeni atları için bir kısım atlarını özel çiftliklere 
göndermekte veya satmaktadırlar. Kuruluşundan günümüze kadar 20 
ıt yurt dışından alınmış bir kısım yarışmalara katılmaktadır. At 
rakımlarını özel anlaşmayla at sahipleri üstlenmiş ve kulübe bu 
konuda ücret ödeme söz konusu değildir. 

Günübirlik at binişlerinin 1988 yılında yapılmadığı 
Galatasaray Binicilik bünyesinde Em.Yzb.Ahmet ŞAHİN ve 
■Em. Astsb. İsmail SAMSA öğretmen olarak görev yapmaktadır. 

7. İzmir Atlı Spor Kulübü Derneği: 

1988 yılında 150 üyesi bulunan kulüp; 1988 yılı için üyelik 
ilk bağışı 500.000 TL. ve yıllık aidatı 18.000 TL.dir, Diğer 
üyelik koşulları tüzüklerinde belirtilmiştir. 

Çalışmalarını Buca Atlı Spor tesislerinde sürdüren kulübün 
1988 yılında 28 lisanslı binicisi bulunmaktadır. Bunlardan 19 
binici yetişkin (büyük), 9 binici genç ve yıldızdır. 2 binicisi 
çeşitli yıllarda Türk Milli Takımında (genç ve bayan) yer 
almıştır. 

46 atlı ahırları bulunan kulüpte 42 at bulunmakta ve 
bunlardan 12 tanesi son yıllarda yurt dışından satın alınmıştır. 
1988 yılında üyelerden bir at için aylık tam pansiyon bakım 
ücreti olarak 90.000 TL. alınmakta, veteriner, nalbant ve özel 
yem rasyolarıyla bu rakam daha da artmaktadır. 

Kulüp, günübirlik at binmek için gelenlere kadrosunda 4 at 
bulundurmakta ve bir saat karşılığı 5.000 TL. alınmaktadır. 
Bünyesinde Em.Astsb.Nihat BİNGÖL ve Em.Astsb.Samim YANGIR 
öğretmen olarak görev yapmaktadır. 

8. Bursa Atlı Spor Kulübü : 

45 üyesi bulunan kulüp 24 ARALIK 1976 günü Çelik Palas’ta 
Bay Barlas KUNTAY, Armağan GENÇEKSİ, Osman ODMAN, Osman YILMAZ ve 
Ziya ÜNAL tarafından kurulmuştur. 1978 yılında Atıcılar Semtinde 
bulunan Belediye Aygır deposunun kaldırılmasıyla tesis kulübe 
devredilmiş ve Em.Alb.Mennan PASİNLİ’nin öğretmenliğe 
getirilmesiyle çalışmalar hız kazanmıştı, ancak Alb.PASİNLİ’nin 
ölümü üzerine etkinliğini yitirmiş ve 1978 yılında emekli olan 
Alb.Senmet ÇOŞAN’ın öğretmenliğe getirilmesiyle 10 yetenekli 
binici yeniden çalışmalara başlamış ve kulüpte etkinlikler 
artırılmıştır. 

Kulübe üyelik için ilk bağış 500.000 TL. ve yıllık aidat 
12.000 TL.dir. 

10 at ve 10 binicisi bulunan kulübün, bölge olarak 
biniciliğin gelişmesi için yeterli potansiyeli vardır. 
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EK - II 

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ALINAN ÖDÜLLER 

1931-1988 

1931-1939 (l’ncı Dönem) 

Tarih Yarışma Ülke Uluslar Kupası Bireysel 
Yeri Sayısı l.nci 2.nci 3.ncü l.nci 2.nci 3 . ncü 

1931 SOFYA 2 1 1 

1932 NtCE . 8 1 

1933 İSTANBUL 2 1 

1934 VİYANA 7 

1935 NİCE 11 1 1 
AACHEN 5 1 1 
VİYANA 5 1 
BUDAPEŞTE 4 1 1 

1936 VİYANA 1 10 1 1 
BERLİN Olimpiyatlarda en iyi derece olarak bireysel 

(01impiyat) 18 altıncılık ödülü kazanılmıştır. 
AACHEN 6 

1937 ROMA 7 
LONDRA 7 2 1 
PARİS 9 

1938 NİCE 7 1 1 1 3 
ROMA 5 1 1 1 
VARŞOVA 6 1 1 

1939 NİCE 9 1 1 2 

ROMA 8 1 

9 YIL TOPLAMI 2 2 1 6 9 12 
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TARİH YER 
ÜLKE 
SAYISI 

1948-1960 (2.nci 

ULUSLAR KUPASI 

DÖNEM) 

BİREYSEL 

1.nci 2.nci 3 . ncü 1 . nci 2. nci 3 . nc 

1948 LONDRA 
(Olimpiyat ) 14 

LONDRA 7 
ROTTERDAM 5 2 1 2 

1951 KAHİRE 5 
İSKENDERİYE 5 1 

1954 VİYANA 3 4 9 

(Gayriresmi) 
NİCE 7 1 1 1 
ROMA 8 
LUSERN 5 1 3 

1955 BELGRAD 6 2 5 5 2 
PİNEROLD 3 1 1 3 

1956 VİYANA 6 7 4 
(Gayriresmi ) 

AACHEN 7 1 1 1 
LONDRA 5 1 1 
DUBLİN 5 1 1 4 
STOKHÖLM 

(Olimpiyat) 20 
STOKKOLM 8 

1957 VİYANA 
(Gayriresmi) 1 2 2 1 

AACHEN 8 1 - 1 
PARİS 6 2 

1958 NİCE 6 1 1 
1959 NİCE 7 1 2 

ROMA 12 
İSTANBUL 

(Gayriresmi) 4 1 3 1 
1960 HAMBURG 

(Gayriresmi) 1 2 

OSTENDET 5 1 1 1 

ROTERDAM 6 1 2 2 1 
ROMA 

(Olimpiyat) 18 

13 YIL TOPLAMI 4 2 7 28 31 36 

1931-1960 yılları arasında yapılan yarışmalarda dünya 
biniciliğinin en ileri ülkeleri olan; Almanya, Avusturya, ABD, 
Bulgaristan (ilk yıllar), Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, 
İsviçre, İsveç, İngiltere, Letonya, İspanya, Çekoslovakya, 
Macaristan, Polonya, İrlanda, Portekiz, vb. ile yarışıİmiştır. 
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1964-1978 (3.ncü DÖNEM) 

TARİH YER 
ULUSLAR KUPASI BİREYSEL 

ÜLKE    
SAYISI l.nci 2.nci 3.ncü l.nci 2.nci 3.ncü 

1964 ROMA 8 

NAPOLİ 3 

ANKARA 

(Gayriresmi) 2 3 2 

1965 İSTANBUL 4 1 2 1 2 

(Gayriresmi) 
ANKARA 4 3 3 1 

(Gayriresmi) 

1966 ROSCUK 1 4 2 
(Gayriresmi) 

ŞUMNU 1 4 3 3 
(Gayriresmi) 

İSTANBUL 4 4 

(Gayri resmi) 
ANKARA 4 1 4 1 1 

(Gayriresmi) 

1967 AYDOGDU 2 1 2 2 
(Gayriresmi) 

ŞUMNU 2 r 4 2 

(Gayriresmi) 
VELDEN 1 5 

(Gayriresmi) 
BELGRAD 4 1 3 

(Gayriresmi) 
İSTANBUL 4 1 1 5 2 1 

(Gayriresmi) 
ANKARA 4 2 2 3 

(Gayriresmi) 

1968 BELGRAD 6 3 

(Gayriresmi) 
BELD 9 1 1 1 3 

(Gayriresmi) 
VELDEN 

(Gayri resmi) 3 2 1 

İSTANBUL 3 1 1 1 4 6 1 

(Balkan) 
VİYANA 1 1 3 
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ULUSLAR KUPASI BtREYSEL 
TARİH YER ÜLKE    

SAYISI l.nci 2.nci 3. ncü l.nci 2.nci 3. ncü 

1969 SOFYA 
(Balkan) 

3 3 

1970 CARAİVO 
(Balkan) 

4 1 1 2 2 

1971 BELGRAD 

(Balkan) 
5 1 1 

1973 ATİNA 
(Balkan) 

3 2 

1975 İSTANBUL 
(Balkan) 

4 2 4 2 3 

1976 ŞÜMEN 
(Balkan) 

5 1 1 1 1 

1977 SİBİU 
(Balkan) 

1 

1978 ZAGREP 
(Balkan) 

1 

15 YIL TOPLAMI " 7 4 15 48 43 36 

1964 yılından sonra ise yarışılan ülkeler; Roma ve Viyana 
yarışmaları hariç, Balkan ülkeleri; Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan, Yugoslavya ile Ortadoğu ülkelerinden Suriye, Lübnan 
ve Mısır’dır. 
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1979-1988 (4.ncü DÖNEM) 

TARİH YER ULUSLAR KUPASI BİREYSEL 
ÜLKE    
Sayısı l.nci 2.nci 3.ncü l.nci 2.nci 3.ncü 

1979 ATİNA 
(Balkan) 

4 1 1 

1980 ANKARA 

(Bal kan) 
4 1 1 2 

1981 FİLİBE 
(Balkan) 

5 V 1 

1982 SİB1U 
(Balkan) 

5 1 

1983 SABAC 

(Balkan) 
5 1 

1984 ZAGREP 
(Gayriresmi) 

ATİNA 
(Balkan) 

4 

1 

1 1 

1985 ZAGREP 
(Gayri resmi) 

İSTANBUL 
(Balkan) 
İZMİR 
(Gayriresmi) 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

2 

4 

1986 
( 

İSTANBUL 
Gayri resmi) 

4 2 2 1 

1987 SOFYA 

(Bal kan) 
ŞAM 
(Akdeniz Oy) 

5 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1988 İSTANBUL 
(Gayriresmi) 

ANKARA 

(Gayri resmi) 
AVUSTURYA 

(Gayriresmi) 
SAGREP 
(Gayriresmi) 

4 

3 

4 3 4 

1 

10 YIL TOPLAMI 1 2 3 19 17 14 
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EK - III 

YURT DIŞINDAN AT ALIMLARI VE ÇALIŞTIRICILAR 
(1930-1988) 

1930-1939 (l’nci DÖNEM) 

100 at alımı yapılmış 42 at milli takımda yarışmıştır. 
Çalıştırıcı Ütğrn.Alb.F.Albent TATON (Fransız, 1928-1940) 

1947-1960 (2’nci DÖNEM) 

35 at alımı yapılmış 27 at milli takımda yarışmıştır. 
Çalıştırıcı : Alb.Ziya BORA (Alb.TOTAN’un gözetiminde 1946-1969) 

Bn.Saim POLATKAN (Alb.TOTAN’un önerisiyle 
1948-1951 

Yb.Eyüp ÖNCÜ (1951-1952) 
Em.Alb.TATON (1952-1956) 
Alb.Eyüp ÖNCÜ (1956-1960) 

1965-1978 (3’ncü DÖNEM) 

Askeri Ekip : 22 at alımı yapılmış 13 
yarışmıştır. 

Çalıştırıcılar : Alb.Salih KOÇ 
Yb.Von ZİGNER 
Alb.Nail NÖNENLİ 
Alb.Alparslan GÜNEŞ 
Bnb.Cemalettin ZORLU 
Em.Bnb.Kudret KASAR 
Alb.Sait BEYKOZ 
Alb.İlhan ÖNEN 
Bnb.İbrahim MURAT 

Federasyon 6 at alımı yapmış. 
Kulüpler 4 at alımı yapmış. 
Kulüplerde çok öğretmenle çalışma dönemi başlamıştır. 

1978-1988 (4’ncü DÖNEM) 

Askeri Ekip: 12 at alımı yapılmış ve 3 at milli takımda yer 
almıştır. 
Çalıştırıcılar : Bnb.-Yb.İbrahim MURAT (1978-1987) 

Yb.Sehalattin YILMAZ (1987- ) 

Kulüpler : 188 at alımı yapılmış ve 6 at milli takımda 
yarışmıştır (Yetişkinlerde) Toplam ise 20 at 
genç, bayan ve yetişkin Milli takımda yer 
almıştır. 

at milli takımda 

(1960-1965 ) 
(Alman 1966-1969) 
(1969-1969) 
(1969-1972) 
( 1972-1973 ) 
( 1973-1975 ) 
(1975-1976) 
(1976-1977) 
(1977-1978) 
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' I. GENEL "... ' — 

"Gelefrfeksel ' Spor 5 ^BallablHih - * -Geliştirilmesi" ile 
görevlendirilen bu özel ihtisas komisyonunun çalışma alanı içine 
insafen! *ftek‘° başınh'3 yaptiğd' sporİâ'f-’ile 3âlet veya başka araç 
ku li'ahiiT'ak' J 'Ykp t. ı ğ'ii Sporlar’bir ‘ ’biattin : Alarak -girmektedir. Bu 
komTsyofi3' b'Mılar'Tİşi'iıd% At -il'ö'yApılân geleneksel spor dallarını 
j nch] eme'k ile’ göre'VlrndirilmiŞti r3-.' 

it-fî bıî 1 s >’ ’ ö-J - J ı - t j,-- i', i r. ı i-; ;-:i 1 _ .- ~ . , 

Tarihin akışı içindfe0 ' TübkJkHviWilef i vâ': Türk ^ devletleri 
oluşturdukları her toplulukta, ehlileştirme yolu ile edindikleri 
hayvanlardan çok çeşitli biçimlerde yararlanmışlardır. Bu 
hayvanlar içinde "Genus 1 E'guûs*1 ’diğer bir' deydşle'geniş ■ ; anlamda 
"at" çok özel bir yer işgal eder. 

i r* S d .i'/6 • 3 1 ; i ' V /. ;. , ::f 1 1, Â :: O ’> ■! . . 1 - ‘ ■ , 1 \ >. ; 
aofİt&P t-^*öiel 1 i4®fe*r i ■ neHöM İîb’^3'çök's çeşitli aİanfardâ;r 

kullanılmışt.ır. Bir iş hayvanı olarak diğer benzerlerine iiğöreli 3 ■ 
daha çok iş ürettiği :için kıymetini koruyan bu hayvan siirati ve 
daySrıılfiCil ı-^pı- ^iı-edebıi' ile ^iT'&şiih Ve-îvsmvaŞtarAcı ■ iıiîimet 1 eriıide de 
va2ğd£llmez bir uniur olmuştur. • Yaşam3süresinin, aynı işi yapan 
(i i (fi-r 3 'bfiyVan 1 a’ra-'ğörr- J h a3 ‘kh’shi^lWAs ı«a- 'karş'tiv kullanıldığı - 
al sltflyrlMWii beceM^^l*'H,-yti3v ~1‘K'feyvari3J i kı yJn^tİ i-1'3 bi r *!StAtüy© -- 
gotlİTt/rşMiTi'Y''3 '33 f->* 1 ?ut 11(1 >i. ia-i i.el i ı (I&i, . ' n ur :'J-■ ı' j — 

. ı.r ba tneıüs iti arr-sb ev js.t 'ısuslî#:.- 
Gerçek hayattaki işlevleri, bu hayvanı benzer olaylarda bir 

g ö »yfe* <Sİ>o ri ‘‘tfKarfki b 1 airfekt ’dfe^' o rt&iyhi tîdlfar maıştibu m Bol ay isiyle 
at-ft^l-fe üiYia? edîİen >sport-"-ol£^»lax<Tottarihv bo'^iu'nr.a’gelişerek , dahsdr ’ 
soiSWSBSSW irifefeiı yaiŞ&mı^ıfikk'Ü4.%33fevleî<ihii Sıaki*el*'l'e b*»ak»ariiısi 
ned^-î İBİ> -aiwifia?- > lySŞBi^Lörilıı d&'B&rdüi'&rtek ■günüsıüiie i aklida» t v*3 
ul i*V'- i it» gıp AbibLo iniiqisib ı^s xı..-« ıı-J -ııbu; 1 s--.e 

o§ iledin i id luMMnIein'w ı>stn ı ' kivJ . ■ iı :j isıi 
nr.tgy: I liâi'X%srûi *4çtiÂlâ]b ^JP-ö3ıSJıâ'is''İ3mdV4jrıi>t" . oyûnudîıar ı u,.3 Buv e.; 

korfıSiM-ı pŞ,Î^WıMWslii4İlĞ!pte)di-Bî!fnd?iP'ifdta;4cHi ı CainicK feed imes i* u&ll tadat; v . 
Ce<s|lS*^ÇCM3rid Tsfsfl. ıritfS’Vy&praEkdareıj 'isiiijfcılmiıışlfc' hurmaa ftüal ı.vi Binasında-3 ' 
olıS^baaft, ihîier irîdö» oyn^ri.r-flİE»/tbin trfevi o.yumüfu atolannfmbuy 
derifKfttifoz ştMnağtl rsVe sdyurfuw keötbîraıiınel verilen dua imdir. 1 Bjui ,:l cçrdd > 
(cirit) oyunu, bir zamanlar Türk süvaMİtlceiıimdıeo.b.t>fc ıhakbu.ii a di : ve.,, i 
padişahlar oyunu seyretmek suretiyle bunu teşvik ederlerdi. Cindi 
(CıAaftpy&lIfMt* cPİaeteBraflSrtaJdta ıÇioOs '.wahidt- -süvatri leır:i; Jiiddt- toadolünun 
baz-inr !yö;Tctbr’İTtcW gençifvr Üil a 'iTtkbraihha’d'ay:? şehrin dışına çıkarak 
cirit oynarlar denmektedir. Gerçekte bu oyun-,3 günümüze kadar 
ulaşmış, kelimenin tam anlamı ile "geleneksel bir spor türüdür" 
ve J’göStdfijsvamırisiîsitlCe iifftuyced iiinvektöy] i'in.d .trvrn vs'.~ :i_t ıst; 

fibneiınj unoysmebe'i iiiioini.3 ,ıebaıJ »a »oH ■ 11 ba Ihse" 'dr-i?., 
sıİB^^fiüi'buli XaiiPliaw.8 ie^iırfdeLr''p\işlevrLer!İ'ndien eri önemi ds.i. .ulaşıniT’ n:: 

habÖT-1 i . bbl r-t-h’ı nfialf il't i kuddvjwn mı , sn.ede.ni i l e i de - günümüzde , ,öv 
TüPk-iiye life sb dö^itgtaîeotrb-jllsi3 t!(ulks.liaranaâı-'-i r, düzeyde I: bir -, - sporosua 
d i s i3pLkrii»kW 3dto rntiivcıiurir ; ? r"İMuka veme't; Bini c il i ğ i*" 3 JBy , konuda; tarih L sb 
içiTfcÜ&ı ‘bıirllddılalîcKrJİmiteiyakırrii İZ;aııiHrtf*.;L-kadar ğr İm i ş t,: i özellikle 
OsrtWnl ı-lm-ıi/lov atfai uo^süısıl uifcaik; tdıa^branasi!«>lian»t&8> kull-anmışiardı r,-»-, j 

- > i * r.: «Î- ! • ! :<■.;•> ,l •«:- . -.İ İ3; 
’ ' f:.: 1 f* ; -î" • • 11; *: o i' j o iP ’ i ' • ı *. ; .. i , . - • " ... ç-K 
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Anadolunun çeşitli yerlerinde günümüze kadar ulaşmış 
kervansaraylar ve bunların arasındaki uzaklıklar deve kervanı 
için bir günlük yol, atlar içinde ise makul bir sürat ile bir 
menzillik (etaplık) uzaklıklardır, yaklaşık 25-35 km. 

Ekte sunulan "Makavemet Yarışmaları Yönetmeliği" 
incelendiğinde bu yarıştaki etapların da 25-40 km. arası olarak 
saptandığı görülecektir. Ancak bu spor disiplini, en yaygın 
uygulayıcısı olmamıza rağmen geleneksel bir spor, dalı olarak 
bizler tarafından organize edilmemiş fakat batılılar tarafından 
uluslararası bir niteliğe kavuşturulmuştur. 

II. ATLI SPOR DALLARININ BUGÜNKÜ DURUMLARI : 

Yukarıda anılan cirit ve mukavemet biniciliği tarihsel 
gelişmeleri içinde geleneksel spor dalları bünyesinde 
incelenebil irier. 

Diğer atlı spor dalları engel atlama, At Terbiyesi ve 3- 
Günlük Yarışma disiplinleri Türkiye’de bugün BTSGM (Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü) bünyesindeki Binicilik 
Federasyonu aracılığı ile yürütülmektedir. Binicilik 
Federas: r-nu'nun (FEI) ilkeleri doğrultusunda uygulanmalarını 
sağlamakta ve denetlemektedir. 

I f ada "mukavemet biniciliği" disiplininin özel konumundan 
bahsetmek yerinde olacaktır. Her ne kadar, bu spor dalı 
tarihimizde yerini almış, kolaylıkla ve hiç tartışmasız 
geleneksel bir spor dalı olarak nitelenebiliyorsa da bizler 
tarafından bir atlı spor disiplini olarak organize edilmemiş 
fakat batılılar tarafından uluslararası bir niteliğe 
kavuşturulmuştur. Mukavemet yarışları (biniciliği) 1984 yılından 
bu yana Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) tarafından resmi 
bir disiplin olarak kabul edilmiş ve yaygın bir biçimde 
uygulanmasına başlanmıştır. Bu disiplin her ne kadar 
olimpiyatlarda henüz yer almamakta ise de kıta ve dünya 
şampiyonaları düzenlenmektedir. 

Tüm bu olgulara karşın Binicilik Federasyonu Mukavemet 
Yarışlarını, Türkiye’de bir atlı spor disiplini olarak uygulama 
alanı içine henüz almamıştır. 

Diğer taraftan cirit bir gösteri oyunu olarak varlığını 
sürdürmektedir. Her ne kadar, Binicilik Federasyonu yukarıda 
anılan üç atlı spor disiplini için uyguladığı Binicilik Müsabaka 
Yönetmeliğ i’nin (Resmi Gazete, Sayı: 19793, 22.04.1988 ) 4. 
maddesinde "Atlı Cirit Masabakaları" na değinmekte ise de bu spor 
dalı resmen uygulanan bir disiplin haline henüz gelmemiştir. 
Çünkü aynı madde de "Cirit müsabakaları özel talimatına göre 
yürütülür. Cirit müsabakalarında binici kategorisi yoktur. 18 
yaşından küçük biniciler veli muvafakati olmadan katılamazlar" 
denmekle ciridin bir atlı spor disiplini olduğuna değinilmiş 
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fakat "özel talimatı" hazırlanmadığı için diğer atlı spor 
disiplinleri gibi uygulanmaya sokulmamıştır. Ancak, gelenekler ve 
göreneklere dayalı kurallar denebilecek mali desteğinden ziyade 
turistik amaçlı bir "gösteri" olarak turizm sektörü tarafından 
desteklenmektedir. 

Bu konuda, Toprak Mahsûlleri Ofisi’nin "çiftçi bayramları" 
düzenlemeleri ve Edirne Kırkpmar Güreşleri çerçevesi içinde 
düzenlettirdiği cirit gösterileri kayda değerdir. 

Bilindiği kadarı ile halen Erzurum’da 5, Uşak’ta 3 olmak 
üzere toplam 8 adet cirit takımlarını destekleyen dernek 
bulunmaktadır. Bu durum cirit oyununu yok olmaktan kurtarmakta 
fakat ilerlemesine ve bir atlı spor disiplini haline gelmesine 
kesinlikle yetmemektedir. 

III. İLKELER 

Bu ihtisas komisyonunun görevi geleneksel atlı spor 
dallarının geliştirilmesi için gerekli önlemleri saptamak ve 
önermektir. Bu görev aynı zamanda çok kalın çizgilerle konunun 
ana ilkesini de oluşurmaktadır. Diğer bir deyimle; 

a) halen uluslararası bir disiplin olan "mukavemet 
biniciliği” nin Türkiye’de de bir spor disiplini olmasını, 

b) cirit oyununun bir atlı spor disiplini olarak 
uygulanmasını sağlamak önde gelen ana ilkelerdir. 

IV. GELİŞME VE YAYGINLAŞTIRMA TEDBİRLERİ 

Yukarıda anılan ilkelerin geliştirilebilmesi için çok genel 
anlamda aşağıdaki önlemlerin alınması gerektiği inancındayız: 

A. Diğer Spor Dalları ile İlişkiler: 

Yurdumuzda halen BTSGM bünyesi içijıde atlı spor dallarından 
"binicilik" bir federasyon aracılığı ile yürütülmektedir. 
Dolayısıyla batının atlı sporları Türkiye’de federedir ve 
uluslararası mevzuat çerçevesi içinde işlem görmektedir. 
Tartışmasız burada konu edilen bu iki spor dalının da bu çatı 
altında yer alması gerekmektedir. Kaldı ki "mukavemet yarışı" 
(biniciliği) zaten uluslararası bir binicilik dalıdır. 

B. Eğitim : 

Binicilik Federasyonunun, binicilik için öngördüğü eğitim 
süreci ve yöntemleri mukavemet yarışı ve cirit oyunları için de 
geçerlidir. Ancak, bu disiplinler için yönetici ve hakem 
yetiştirilmesi konusu halen yürürlükte olan mevzuatın içine 
alınmalıdır. Bu disiplinler için eğitici, yönetici ve hakem 
yetiştirilmesi gerekmektedir. 
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C. Malzeme Temini : 

Mukavemet yarışı ve cirit oyunu için en hayati malzeme 
at’tır. Bu konuda, Engel Atlama, 3-Günlük Yarışma ve At Terbiyesi 
disiplinleri için, özellikle uluslararası rekabette yerli ırk 
atların kullanımı pek elverişli olmamakta ise de burada konu 
edilen disiplinlerde özellikle yerli ve arap ırkından atlar çok 
uygun olmaktadırlar. Dolayısıyla, atın bizatihi değeri dışında en 
önemli spor malzemesinin temininde çok önemli güçlükler 
bulunmamaktadır. 

D. Örgütlenme: 

Cirit oyunu ve mukavemet biniciliği federe kulüpler 
aracığılı ile örgütlenmelidir. Kulüplerin finansman sorunları ise 
BTSGM ve devletin spor mevzuatı içinde halledilmelidir. 

V. TEKNİK KONULAR 

"Cirit Oyunu" ve "Mukavemet Yarışı" disiplinlerinin 
önceli' federe ve giderek uluslararası birer disiplin haline 
gelebil meleri için binicilik sporunun genel kuralları gözönünde 
bulur "'Ulak özel kuralların hazırlanması şarttır. Bu amaca 
yöne Ek l’de "Cirit Oyunları Yönetmeliği", Ek II’de sunulan 
y ön. :tk. ■ k Uluslararası Binicilik Federasyonu ’ nun (FE1) konuya 
ilişilir yönetmeliğinin tercümesidir. 
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EKLER 

(CİRİT ) 
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EK-1 

CİRİT OYUNLARI YÖNETMELİĞİ 
(1988 ) 

I. GENEL HÜKÜMLER 

1. Giriş ve Genel Kavramlar 

Cirit oyunu Türkler tarafından asırlar boyu türlü biçimlerde 
oynanmış ve oynanmaktadır. Türklerin ata olan yakınlıkları, 
onları terbiye etmekte gösterdikleri başarı ve onu çeşitli, er 
önemlisi bir savaş aracı olarak kullanmaktaki becerileri cirit ve 
benzeri oyun ve gösterilerde açıkça ortaya çıkmaktadır. Halen, 
Anadolu’da bazı yörelere özgü olarak devam ettirilen cirit oyunu, 
günümüz koşullarında belirgin kurallara bağlanmaya muhtaçtır. 
Aksi taktirde bu oyun da diğer bir çok örf ve adetlerimiz gibi 
unutulmaya mahkum olacaktır. Bu nedenle, burada sunulan kurallai- 
dizisi geleneksel sporumuz ciridi, güncelleştirmek ve bir spor 
olayı çerçevesine oturtmak amacı ile verilmektedir. Bu kurallar 
hazırlanırken oyunun asıl amacı, at üstünde binicinin uzaktar 
savaş ilkesi özenle korunmuştur. Yakın temas önlenmeğe çalışılmış 
ve hatta cezalandırılmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere cirit, oyunları iki bölüm içinde ele 
alinmiştir: 

Birinci bölüm "gösteri" bölümüdür. Bu bölüm, binicinin atına 
olan hakimiyetini, onu terbiyede gösterdiği başarıyı simgelemek 
amacı ile düzenlenmiştir. Her ne kadar cirit oyunun da gösteri, 
hasım iki tarafın beraberce ortaya koydukları bir eylem ise de 
yarışma ruhu içinde, bu kez gösterilerin ayrı ayrı yapılması daha 
anlamlı olmakta, dolayısiyle bu dalda da bir yarışma esprisi 
vurgulanmaktadır. 

İkinci bölüm "oyun" dur. Bu at üstünde binicilerin 
geleneksel savaşıdır. Her ne kadar süvari savaşı uzak ve yakın 
mücedeleyi doğası olarak içermekte ise de sporun genel ilkesi 
olan kendine ve hasmına cismani zarar vermemek kaygısı ile yakın 
savaş bu oyunda yasaklanmıştır. 

Bu kurallar uzun bir süredir cirit oyununu güncel 
repertuvara alma çabalarının bir ürünüdür; ne ilki ne de 
sonuncusudur. 

Kuralları yazılabilen, uygulanan ve ortaya seyredilebilir, 
zevkle takip edilebilir bir spor yarışması çıkarabilen her türlü 
disiplin çok kolaylıkla yaygınlaşabilir. Bunun en canlı ve güncel 
örneği Hind Yarımadasında ve Moğolistan’da yaygın olarak oynanan 
"tent pegging" disiplininin 1984 yılında uluslararası bir nitelik 
kazanmasıdır. Objektif koşullarda "tent pegging" ve "cirit" 
göreli olarak incelendiği ve gözlendiğinde cirit, oyununun "tent 
pegging" e olan faikıyeti açıkça ortaya çıkmakta ve en az "polo" 
kadar seyir zevki ve heyecanı verecek bir disiplin olabileceği 
kanısı uyandırmaktadır. 
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Dolayısıyla, "cirit oyunu" kurallarını bu amaca yönelik 
kaygı ile irdelemek gerekmektedir. Hiç şüphesiz, bu kurallar oyun 
yaygınlaştıkça ve seyirci toplamağa devam ettikçe daha da 
geliştirilecek ve muhakkak ki yakın bir gelecekte uluslararası 
nitelikte bir disiplin olarak repertuvara girebilecektir. 

2. "Cirit Oyunu" Düzenlenmesi 

Cirit oyunu bir takım oyunudur. Diğer bir deyimle iki takım 
arasında bir mücadeledir. Dolayısiyle, "oyun" takımlar, kulüpler 
arası düzenlenir. 

2.1. Tertip Komitesi 

Cirit oyunları BTSGM teşkilatı içinde Binicilik ve Cirit 
Federasyonu (BF), 11 Müdürlükleri (İM) ve BF’nin uygun göreceği 
olaya özel Tertip Komiteleri (TK) tarafından düzenlenir. Bu 
konuda Binicilik Yarışmaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

2.2. Yarışma Türleri 

Bir veya bir’den fazla cirit oyununu içeren olaylar dizisine 
"Cirit Yarışması" denir. Dolayısıyla aşağıdaki yarışma çeşitleri 
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenebilir. 

2.2.1. Resmi Yarışmalar 

BTSGM ve teşkilatı tarafından düzenlenen yarışmalardır. 

2. 2. 1.1. Bölge Yarışmalar ı 

BTSGM İl Müdürlükleri tarafından düzenlenir. 

2. 2. 1.2. özel Yarışmalar 

Federe kulüpler arasında BF’nin izni ile kurulmuş TK’lar 
tarafından düzenlenir. 

2.3. Ünvan Yarışmaları 

Madde 2.2.1. hükümleri çerçevsinde üç tür ünvan yarışması 
düzenlenebil ir. 

2.3.1. Bölge Şampiyonluğu 

Resmi bir yarışına türü olup (Madde 2.2.1.) BTSGM İl 
Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Bu yarışmaya en az üç takımın 
katılması zorunludur; aksi taktirde Bölge Şampiyonluğu ünvanı 
verilmez. 

2.3.2. Bölgelerarası Şampiyonluk 

Üç veya daha fazla il müdürlüğü kapsamındaki Bölge 
Şampiyonlarının katılımı ile düzenlenir. TK, herhangi bir il 
müdürlüğü olup resmi bir yarışma türüdür. (Madde 2.2.1) 
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2.3.3. Türkiye Şampiyonluğu 
Türkiye çapında Bölge Şampiyonlarının veya BF’nin davet 

ettiği başka takımların iştiraki ile düzenlenir. TK, BF olup 
resmi bir yarışmadır. (Madde 2.2.1) Bu yarışmaya en az üç takımın 
katılması zorunludur; aksi taktirde Türkiye Şampiyonu iinvanı 
verilmez. 

2.4. Yarışmaların Özel Koşulları, Fikstür ve Program 
Yarışmaya katılan takım sayısına göre, oyunlar ve 

fikstürleri aşağıdaki biçimde düzenlenir. 

2.4.1. İki Takımın Yarışmaya Katılması 
Bir oyun oynanır. Beraberlik halinde, 

2.4.1.1. Bölüklerde 5 dakika 
2.4.1.2. Gruplarda 7 dakika 
2.4.1.3. Alaylarda 10 dakika 

olmak iizere ilave bir uzatma devresi oynanır. Bu devrede kale 
sahaları değiştirilir. 

2.4. 1.4. İlave uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa "ani 
bitiş" için oyuna devam edilir. "Ani Bitiş" aşağıdaki koşullarda 
gerçekleşir: 

2.4.1.4.1. Ya ilk puanı kazanan takım galip sayılır, 
2.4.1.4.2. Ya da ilk uyarı cezası alan takım mağlup sayılır. 

2.4.2. (3-7) Takımın Yarışmaya Katıİması 
Takımlar birbi rler.i yİ e lig usulü karşılaşırlar. Her oyunda 

beraberlik halinde Madde 2.4.1 hükümleri uygulanır. Galip takıma 
bir puan verilir, mağlup takım puan alamaz. Puan eşitliği halinde 
iki takım da birinci ilan edilir. Ünvan Yarışmalarında (Madde 
2.3) Şampiyonu belirlemek için ilave bir oyun oynanmalıdır. 

2.4.3. Sekiz Takımın Yarışmaya Katılması 
Oyunlar eleminasyon usulü ile aşağıdaki çizelge uyarınca 

onyanır. 
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Fikstürdeki yerler için deklare sırasında Takım Kaptanları 
huzurunda TK tarafından kura çekilir. Oyunlarda beraberlik 
halinde Madde 2.4.1. hükümleri uygulanır. 

2.4.4. Dört Takım İçin "özel Durum" 

Bir yarışmaya dört takımın katılması halinde ve yarışma 
programında belirtilmesi koşulu ile oyunlar eleminasyon usulü ile 
oynanabilir. Bu durumda aşağıdaki çizelgeye göre hareket edilir. 

Fikstürdeki yerler için deklare sırasında Takım Kaptanları 
huzurunda TK tarafından kura çekilir. Oyunlarda beraberlik 
halinde Madde 2.4.1. hükümleri uygulanır. 

2.4.5. Program 

2.4.5.1. Cirit oyunu düzenleyen TK’lar, oyunları, özel 
koşulları ve teknik konuları içeren Yarışma Programlarına üç 
kopya halinde, yarışmanın başlamasından en geç oniki hafta önce 
BF’ye vermek zorundadırlar. Böylelikle yönetmeliklere ve/veya 
kurallara uygunluk incelenebilir ve gerekli düzeltmeler 
yapılabilir. Böylece uygun görülen programlarda sonradan 
yapılması istenilen değişiklikler, tüm ayrıntıları ile birlikte 
yine BF’ye bildirilmelidir. Bu tür değişiklikler yarışmanın 
başlamasından en geç üç hafta içinde yapılabilir. 

2.4.5.2. Bu programların içeriği, TK ile yarışmaya 
katılanlar arasında aktedilen bir sözleşme niteliğindedir. 
Programı bilerek yarışmaya katılanlar koşullarına uymak 
zorundadırlar ve program hükümlerini bu ve ilgili yönetmeliklere 
uygun olması koşulu ile peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

2.4.5. 3. Programlarda 
2.4.5.3.1. Yarışmanın adı, tarihi ve yeri, 
2.4.5.3.2. Tertip Komitesi, 
2.4.5.3.3. Hakem Kurulu, 

- 2.4.5.3.4. Veteriner Kurulu, 
2.4.5.3.5. Sağlanan İmkanlar, 
2.4.5.3.6. Davet edilen takımlar ve binici kategorileri, 
2.4.5. 3. 7. Veterinerlik konuları, 
2.4.5.3.8. Ahırların tipleri, 
2.4.5.3.9. Gerekli görülen diğer hususlar 

mutlaka yer almalıdır. 

2.4.6. Davet, Katılma (Angajman), Kayıt (Deklare) 
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2.4.6.1 . Davet 

2.4.6.1.1. Cirit oyunlarına davetler, ilgili TK’larca ilgili 
kuruluşlara, BF tarafından onaylanmış programlarla birlikte, 
yarışmadan en geç sekiz hafta önce gönderilmelidir. Bu 
davetiyelerde takımların, seyislerin iaşe, ibate, seyahat 
giderleri atların ahır, bakım ve taşınma giderlerinin nasıl 
karşılandığı açıklanmalıdır. 

2.4.6.1.2. BF davet edilecek takımların binici ve atlarına 
yeterlik koşulları uygulayabilir, ismen takım çağırabilir. 

2.4.6. 1.3. Davet edilen her iki ata (yedekler dahil) bir 
seyis esası ile seyislerin sayısı belirlenir. 

2.4.6.1.4. Ev sahibi ve davetli atlara eşit ve eşdeğer ahır 
koşulları sağlanmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, katılan atlara 
ahır tahsisi ev sahibi atlar dahil kura ile yapılır. 

2.4.6.2. Katılma (Angajman) 

Bir yarışmaya katılacak takımlar ve büyüklükleri (Bölük, 
alay gibi) programda belirtilmelidir. 

2. 4.6.2.1. Genel Angajman » 

Bu angajman ilgili takım veya kulüp tarafından TK’ya 
yarışmanın başlama tarihinden en geç dört hafta önce gönderilir. 
Bu angajmanda katılacak takımın kaptanı, varsa idarecisi, binici 
sayısı, isimleri, atlar ve sayıları ile seyislerin sayısı 
bildirilir. 

2.4.6.2.2.1. Kesin angajman yapıp da geçerli mezareti 
olmadan oyunlara katılmayan takımlar BF’ye şikayet edilir ve BF 
tarafından eylemlerine uygun olarak cezalandırılırlar. 

2.4.6.2.3. Kayıt (Deklare) 

Kesin angajman yapmış takımların kaptanları binici ve 
atların isimlerini ve numaralarını (yedekler dahil) programda 
belirtildiği veçhile oyundan bir gün önce TK’ya yazılı olarak 
bildirmelidirler. 

2.4.6.2.3.1. Böylece deklare edilen takım elemanı binici ve 
atlar (yedekler hariç) oyun süresinde hiç bir şekilde / 
değiştirilemezler. 

2.4.6.2.3.2. Bir gün sonra karşılaşacak takımların başlama 
sıraları, Takım Kaptanları huzurunda çekilecek kura ile saptanır. 
Sahayı alan takım "beyaz", oyuna başlayan takım "kırmızı" 
işaretleri taşır, (bkz. madde 9). 

2.4.6.2.3.3. Takımda binicilerin başlama sıraları, deklare, 
esnasında Takım Kaptanı tarafından saptanır ve yazılı olarak 
TK’ya bildirilir. 
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2.4.6.2.3.4. Takım elemanı bir binici ve/veya atın kaza 
geçirmesi, hastalanması halinde takım içindeki başlama sıraları 
Takım Kaptanı tarafından değiştirilebilir. Bu tür olaylar 
doktor veya veteriner tarafından teşvik edilmelidir. Bu durumda 
yapılacak değişiklikler oyundan en geç bir saat önce 
yapılmalıdır. 

3. Yarışlar (Oyunlar) 

Tüm yarışlar (oyunlar) aşağıdaki binici kategorilerinin 
oluşturduğu takımlar için düzenlenir. 

3.1. Büyük binicilere açık (18 ve yukarı yaştaki biniciler). 

3.2. Genç binicilere açık (14-18 yaşlar arasındaki 
biniciler). 

3.3. BF’nin izni ile Madde 3.1. ve 3.2. deki binicilerin 
karışımına açık. 

3.4. BF’nin izni ile bazı özel kategorilere açık (askerler, 
emniyet mensupları, öğrenciler, bedensel özürlüler gibi). 

3.5. BF’nin izni ile "ödünç verilen atlar" ile cirit 
oyunları düzenlenebilir. Bu oyunlarda aşağıdaki kurallara 
uyulması zorunludur: 

3.5.1. TK katılacak atlara yetecek kadar at temin eder. 

3.5.2. Ev sahibi takımın bineceği atların tespiti için kura 
önce çekilir. Ev sahibi takım elemanları, hiç bir şekilde kendi 
ve genellikle bindikleri atlara binemezler. Kura sonucu böyle bir 
durum ortaya çıkarsa kura yenilenir. Atların tesbiti için kura 
ilk oyundan en geç 60 saat önce çekilmelidir. 

3.5.3. Kura, herkesin ve ödünç verilen atların önünde 
çekilmelidir. Her at isminin yazılı olduğu bir plaket taşımalı ve 
genellikle kullandığı başlığı takmalıdır. Bu başlık ve kantarma 
ağızlığı oyunlar boyunca değiştirilemez. 

4. Yeterlik Koşulları 

4.1. Biniciler 

. Cirit Yarışmalarına (oyunlarına) katılan biniciler BTSGM’nin 
mevzuatına uygun sporcu lisansı almak zorundadır. 

4.1.1. Cirit Oyunlarına 14 yaşından gün almamış biniciler 
katılamaz. 

4.1.2. 14-18 yaşları arasındaki biniciler "genç” 
kategorisini oluştururlar. 

4.1.3. 18 ve daha yukarı yaştaki biniciler "büyükler" 
kategorisini oluştururlar. 
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4.1.4. Oyunlar, binici kategorilerine özel düzenlenebileceği 
gibi tüm kategorilerdeki binicilerin karışımından oluşan 
takımlara da açık olarak düzenlenebilir. Ancak, büyükler 
kategorisine özel oyunlara gençler ya da gençlere özel oyunlar 
büyükler kategorisinden binici katılamaz. 18 yaşındaki 
biniciler ancak seçtikleri kategoriye özel oyunlara 
katılabilirler. Bu hususlar oyun programında açıkça 
belirtilmelidir. 

4.2. Atlar 

Her cins, cinsiyet ve ırktan at cirit atı olarak 
binilebilir. 

4.2.1. Cirit oyununda binilecek atların en az beş yaşından 
gün almış olmaları ve nalsız olarak cidagodan yükseklikleri en az 
148 cm olmalıdır. 

4.2.2. Cirit oyununa katılacak atların BF tarafından 
düzenlenmiş "At Tescil Belgeleri" bulunmalıdır. Bu belgelerin 
düzenlenmesinde BF’nin Binicilik Yarışma Yönetmeliği hükümleri 
geçerlidir. Geçerli belgeye sahip olmayan atlar oyunlara kabul 
edilmeyebilirier. 

5. At Sorumlusu 

5.1. Bu Yönetmelik ve Veteriner Yönetmeliği hükümleri 
açısından bir yarışmada atın sorumlusu 18 yaşında veya büyükse 
binicisi sayılır. 18 yaşından küçük binicilerin bindiği atların 
sorumluları at sapihleri, yoksa takım kaptanları, yoksa kulüp 
idarecileri, yoksa binicilerin yasal velileri veya kanuni 
vekilleridir. 

5.2. Takım Kaptanı ve at sorumlusu yalnızca atın ve atları 
genel yönetimi, sağlık durumları, angajman ve deklaresinden 
sorumludur; ilgili kuralları ve yönetmelikleri bilmek 
zorundadırlar. 

5.3. Atın sorumlusu, atın oyunda, çalışmada ya da binilirken 
yaptığı her haketten tek başına sorumludur. Bütün sorular ona 
yönelt i İme1 idir. 

5.4. At’da doping tespit edildiğinde cezai ve hukuki yönden 
at sorumlusu muhataptır. 

6. Giderlerin Karşılanması, Yarışmalarda Sağlanan Haklar ve <“ 
Ayrıcalıklar 

6.1. Cirit Yarışması düzenleyen TK’lar davet ettikleri 
takımların idareci, kaptan, binici ve seyislerinin iaşe ve ibate 
giderleri ile yarışma mahalline gidiş-dönüş seyahat ücretlerini, 
en azından BTSGM mevzuatı uyarınca karşılamak zorundadırlar. Bu 
ödemeler yarışmadan bir gün önce (dahil) - seyislere iki gün 
önce - başlar ve yarışmadan bir gün (dahil) sonraya kadar devam 
eder. 
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6.2. Cirit Yarışmasına davet edilen atlara, TK’lar ev sahibi 
atlarınkine eşdeğer ahır imkanları sağlamak zorunda olup, bunun 
mümkün olmaması halinde, ev sahibi atların da katılacağı kura ile 
ahır tahsisi yapılır. 

6.3. Ayrıca. TK’lar atlara (yedekler dahil) günde 5 kg. 
yulaf veya 5 kg. ot ve ilk altlıktan sonra 5 kg. altlık (sap) 
sağlamak zorundadırlar. Bu imkanlar, atlara yarışmadan bir gün 
(dahil) önce başlayarak, yarışmadan bir gün (dahil) sonraya kadar 
sağlanır. Davetli takım atlarının (yedekler dahil) yarışma, yerine 
gidiş-dönüş tüm seyahat giderleri TK’larca karşılanır. 

6.4. Davetli takımların kusurları dışında, TK’ların 
sebebiyet verdiği nedenlerle, davetlilerin tümünün ya da bir 
kısmının yarışma mahalline erken varmaları ya da geç gitmeleri 
gerekirse TK’lar aynı imkanları bu ilave süreler için de 
karşılamak zorundadırlar. Davetli takımlar bunun dışında hiç bir 
hak talep edemezler. 

6.5. Davetli olup da katılması gereken oyunlara, geçerli bir 
neden olmaksızın katılmayan takımlar veya takım elemanları, madde 
6.1.-6.4. de anılan imkanlardan yararlanamazlar. TK’lar hu tür 
giderleri karşılamak zorunda değillerdir. 

7. Veterinerlik Konuları 

Bu konularda BF’nin Binicilik Yarışmaları Yönetmeliği ve 
Veteriner Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

II. ÖZEL (Teknik) HÜKÜMLER 
I 

8. Oyun Alanları 

8.1. Zemini ve Boyutları 

Cirit Oyunu düz bir mekanda, dikdörtgen bir alanda oynanır. 
Oyun alanında zemini toprak, kum ve çim olabilir. Zeminin atları 
sakatlamayacak kadar yumaşak ya da sert olmasına dikkat 
edilmelidir. 

Cirit, takımlarının büyüklüğüne göre iki boyut halinde 
düzenlenir. 
Küçük alan (KA) : 30 x 120 m. (Bölük ve Grup için) 
Büyük alan (BA) : 40 x 160 m. (Alay için) 

Özel hallerde "Grup'Tar BA’da da oynayabilirler. 

8.2. Alanın İşaretlenmesi 

Oyun alanı Şekil l’de gösterildiği şekilde ’işaretlenir. Alan 
bir bariyer ile sınırlandırılır. Deneme hedefleri Şekil 1'de 
gösterilen yerlere yerleştirilir. Detayları Şekil lA'da 
verilmiştir. Oyun alanına sarı fanyonlar arasından girilıı ve 
çıkılır. 
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dl=5a. (Çap) cl= c2 =10m. ŞEKİL:! g=30m. ;40;n. 
u=120a. :160a'. 

z^beyaz fanyon ^ kırınızı fanyon ixri fanyon 
0 1-cla dene-.e hedefleri(3an) 

Cirit Oyunu "kırınızı" ve "beyaz" o uzak üzere iki 
arasında oynanır. 

a k ı m 

9.1. Takımların Oyuncu (Birici) Sayıları 

Dört biniciden oluşan takım "Bölük" tür, 
Sekiz " ' " "Grup" tur, 
Oniki " " " "Alay" dır. 

Oyun eşdeğer takımlar1 arazında oynanır. Diğer bir deyimle 
Bölük ile Bölük, Alay i le Alay karşılaşabilir. Takımlarda yedek 
binici bulun rn a z . 

9.2. At ısı ve Yedek Atlar 

İler- binici bir ata biner. Her takımda büyüklüğüne göre yedek 
bulunabilir. 

Bölük’de 1 yedek at, 
Gurup’da 2 yedek at, 
Alay’da 3 yedek at. 



9.3. Yedek At’ların Kullanılması 

Her takım oyun boyunca yedek at sayısı kadar at. 
değiştirebilir. Y'edek atlar, sakatlanan atların yerine ya da 
takım kaptanının isteği ile oyun süresi içinde asıl takım atları 
ile inkıtalarda değiştirilebilirler. Ancak her ne sebeple olursa 
olsun, oyundan çıkan bir at bir daha aynı oyuna katılamaz. 

9.4. Takımların ve Binicilerin İşaretlenmesi 

9.4.1. Takım içinde binicilerin başlama sıraları deklare 
esnasında Takım Kaptanı tarafından belirtilmiş olup "kırmızı" 
takımın numaraları her binicinin sırtına iliştirilen kırmızı 
üstüne beyaz numaralar ile belirlenir. "Beyaz" takım ise beyaz 
üzerine kırmızı yazılı numaralar taşır. Bu işaretler, uzaktan 
görünecek kadar büyük olmalı ve binicilerin sırtlarına düşmeyecek 
ve açıkça görünecek bir biçimde iliştirilmelidir. 

9.4.2. Takım Kaptanları daima "1" numarayı taşırlar; Kaptan 
oyunu terkederse "2" numara kaptanlık görevini o da terkederse 
"3" numara kaptanlık görevini üstlenir. Bu husus başlama 
sıralarının tespitinde göz önünde bulundurulmalıdır. 

10. Teçhizat 

10.1. Atlar 

10.1.1. Atlar’a örf ve adetlere uygun her türlü başlık 
takılabilir. Sabit olmayan martingal kullanılabilir. Kantarma 
demirleri standard yuvarlak, eklemli (Alman tipi), pelham ya da 
hakamor olabilir. Ancak kesinlikle çivili ve kaşıklı demir 
kullanılamaz. 

10.1.2. Atlar’a kapalı gözlük takılamaz. 

10.1.3. Örf ve adetlere uygun ya da yöre karakteristiklerini 
yansıtan her türlü eyer kullanılabilir. Eyersiz at binmeye HK 
izin vermeyebilir. 

10.1.4. Binicinin bacakları, ayakları ya da özengi 
kayışları, kolona hiç bir şekilde bağlanamaz ya da tutturulamaz. 

Özengi demirleri, örf ve adetlere uygun, metal ya da tahta 
olabilir. Ancak, mahmuz gibi kullanılabilecek ya da atın canını 
yakacak, yaralayacak cinste metal özengi kullanılamaz. 

10.1.5. Atlar’m yan dudaklarını koruyucu yanak 
lastiklerinin kullanılması tavsiye olunur. Ancak, atların yan 
dudaklarının yaralanması veya kanaması HK tarafından "zalim 
muamele." olarak değerienidiri 1 ir (bkz. 14.2.4). 

10.2. Biniciler 

10.2.1. örf ve adetlere uygun ve bunları yansıtan her türlü 
kıyafet serbesttir. 

89 



10.2.2. Çizme ve külot pantolon giyilmesi zorunludur. 

10.2.3. Binicilerin başlarında koruyucu sert bir şapka 
kullanmaları tavsiye olunur. 

10.2.4. Biniciler, boyu 75 cm. yi geçmeyen, ucu ağırlıklı ya 
da yaralayıcı bir cisimle mücehhez olmayan kamçı taşıyabilirler. 

10.2.5. Her binici, Şekil 2’de gösterilen 2 adet cirit 
sopası taşır. Ciritler kamçı amacı ile kullanılamazlar. Bu eylem 
HK tarafından "zalim muamele" olarak değerlendirilir (bkz.madde 
14.2.4) . 

3, 5caı Ikoruyucu 
topuz 

- 125 cm. 

'ŞEKİL: 2 

Cirit sopası yaklaşık 300-400 gr. ağırlığında ve 3,5 cm. 
çapında 125 cm. boyunda tahtadan imal edilir. Ucuna içine sünger 
doldurulmuş koruyucu bir başlık takılmalıdır. Bu standartlara 
uygun dlara! imal edilmemiş ciritler oyun’da kullanılamaz. 

10.2.6. Her binici isterse 125 cm. uzunluğunda ve 3,5 cm. 
çapında ve bir ucuna 02’lik telden imal edilmiş bir halkanın 
takıldığı, Şekil 3’de gösterilen tahtadan mamul bir "çöğen" 
taşıyabilir. 

3 • 5cm fi 

I  125cm 
ŞEKİL:3 

Bu "çöğen" gerektiğinde yerden cirit sopasını almak için 
binici tarafından kullanılabilir. Ancak, hiç bir şekilde kamçı 
amacı ile kullanılamaz. Bu durumda HK eylemi "zalim muamele" 
olarak değerlendirir (bkz. madde 14.2.4), 

10.2.7. Biniciler atı yaralamıyacak nitelikte, uçları kesici 
ve batıcı olmayan mahmuz takabilirler. Mahmuz ile at yaralamak, 
HK tarafından "zalim muamele" olarak değerlendirilir (bkz.madde 
14.2.4). 

10.2.8. Her binici yaklaşık 30 x 25 cm. büyüklüğünde, 
üstünde büyük puntolarla yazılı numarasını (takımının rengine 
göre, kırmızı veya beyaz) sırtında taşımalıdır. Sırtında numarası 
olmayan binici oyun alanına giremez. 

2'lik telden 
ma-nul halka 

d=10cm. 
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11. Oyun Süresi ve Zaman Kayıtları 

11.1. Genelde oyun, "gösteri" ve "oyun" olmak üzere iki 
bölümdür (bkz, oyun düzeni). Bu iki bölümün süreleri takımların 
büyüklüğüne göre aşağıda verilmiştir (süreler net’dir). 

TAKIM GÖSTERİ (dk) OYUN (dk) 
1. devre ara 2. devre 

Bölük 5 15 10 15 
Gurup 8 20 10 20 
Alay 10 30 30 30 

11.2. Zaman kayıtları saniyenin 1/10’u hassasiyetinde 
tutulmalıdır. Takımların ve seyircilerin görebileceği büyüklükte 
bir zaman göstergesi (Basketbol score board’u olabilir) oyun 
alanı çevresinde bulunmalıdır. Zaman kayıtlarını ve zamanı HK 
Başkanı veya onun görevlendireceği bir hakem veya bir komiser 
tutar. 

Ayrıca inkıtaları kaydetmek üzere bir de el kronometresinin 
HK da bulunması gereklidir. Oyunun net zammın doğru bir biçimde 
takip edilebilmesi için aralarda durdurulabilen fakat 
istendiğinde kayda devam eden otomatik elektronik kronometre 
kullanılması tavsiye olunur. 

11.3. HK komutlarını çan(zil) işareti ile belirler. Çan 
işareti ile oyun başlar, yine çan işareti ile oyun durur. Sürekli 
çan işareti bir oyuncunun oyundan çıkartılması için kullanılır. _ 

12. Oyun Düzeni (Genel) 

Cirit iki bölümde oynanır. 

12.1. "GÖSTERİ" Bölümü 

Bu bölüm, binicilerin, atlarını ısıttıkları ve cirit’e has 
gösterilerin yer aldığı bölümdür. Her takım gösteriyi sıra ile 
yapar; Kırmızı takım ilk gösteriyi yapar. 

Biniciler at üstünde numara sırası ile oyun alanına 
girerler. Dörtnal’da giriş tavsiye olunur. HK’nın çan işareti ile 
Takım Kaptanının komutları uyarınca takımlar bireysel ya da saf 
nizamında atlarını ısıtmak için ve atlarının terbiyesini, 
gösterecek hareketler yaparlar. (Çeşitli yürüyüş şekilleri 
gibi). Gösteri için ayrılan süre içinde (bkz. Madde 11.1) takımın 
her binicisi, ilk önce A sonra da B hedefine atış yapar. Hedefe 
her isabet takıma bir puan kazandırır. Bir binici 2 cirit 
kullanma hakkına sahiptir. Dolayisiyle, bir binicinin takımına 
kazandırabileceği en fazla puan (2) dir. 
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Hedefe ya doğrudan atış yapılır ya da bir volt yaptıktan 
sonra (bir daire çizdikten sonra) atış yapılabilir. Aynı binici 
diğer hedefe de aynı atışı yapar. 

Atış esnasında, atlar hareket halinde olmalıdır. Adeta, 
süratli ve dörtnal yürüyüş şekilleri kabul edilir. Hedef önünde 
durarak atış yapmak yasaktır. Böyle atışla alman puan sayılmaz 
ve o atışı yapan binici atış hakkını kaybeder. 

Atışlar kale sahası içine girmeden I çizgisini geçmeden 
yapılmalıdır. I çizgisini geçen binici HK tarafından uyarı 
cezası ile ceza]ındırı1ir. Hedefe isabet kaydedilse bile takıma 
puan verilmez. 

Dolayısiyle, takım büyüklüğüne göre "gösteri" bölümde bir 
takımın kazanabileceği en fazla puan sayısı aşağıda verilmiştir: 

Bölük 
Gurup 
Alay 

8 puan 
16 puan 
24 puan 

Gösteri bölümüne ayrılan net süre içinde, takımın her 
binicisi 2 atış hakkını kullanmalıdır. Sürenin bitişi HK 
tarafından çan işareti ile belirtilir. Bu işaretten sonra 
yapılacak atışlar dikkate alınmaz. 

Hedef atışları süresinde, atış yapmayan atlar, atış yapan 
binicilere engel olmayacak bir biçimde oyun alanına yayılırlar. 
Bu hareketlerin idaresi takım kaptanının sorumluluğundadır. 
Gösteri bülümünde, atların kale sahaları içine girmeleri 
yasaktır. 

Cirit’ini düşüren binici, cirit’i çöğen ile yerden almak 
zorundadır. Aksi taktirde binici dışardan "yasaklanmış yardım" 
almış sayılır ve HK tarafından bir uyarı cezası ile 
cezalandırılır. (Madde 14.1.6.1) 

12.2. "OYUN" Bölümü 

12.2.1. Kırmızı ve Beyaz takımlar birlikte oyun alanına 
girerler. Beyaz takım seçtiği kale sahasında II çizgisi üzerinde 
kırmızı takım ise diğer kale sahası içinde II çizgisi üzerinde 
toplanır. 

12.2.2. Takımlar kale sahaları içinde diledikleri biçimde 
hareket etmekte serbesttirler. Bu sahalar içinde kendilerine 
dışardan yardım yapılabilir (cirit, çöğen ve kamçı alıp vermek, 
at inmek veya binmek gibi). Ancak kale sahaları dışında, oyun 
alanı içinde bu hareketler dışardan "yasaklanmış yardım" sayılır 
ve biniciler HK tarafından uyarı cezası ile cezalandırılırlar 
(bkz. Madde 14.1.6.1) 
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12.2.3. HK’nın başlama çanı ile süre ve oyun başlar ve 
kırmızı takımın ilk binicisi I çizgisini geçerek beyaz takımın 
kale sahasına doğru gider. İlk binicinin I çizgisini başlama 
işaretinden sonraki 60 saniye içinde geçmesi gereklidir. Aksi 
taktirde HK çan sesi ile oyunu ve süreyi durdurur bu biniciye bir 
uyarı cezası verir. Hücum sırası karşı (beyaz) takıma geçer ve 
oyun HK’nın çan işareti ile yeniden başlar. 

12.3.4. Oyuna başlayan binici karşı kale sahasının I 
çizgisine vardığı anda fakat bu çizgiyi geçmeden ciridini atar ya 
da pas geçer ve bir volt yaparak (daire çizerek) bu kez ciridini 
atar. Bir binicinin ancak bir volt yapma hakkı vardır. İkinci 
vo.lt yapan binicinin cirit atma hakkı yoktur. Savunma için kendi 
kale sahasına kaçmalıdır. İkinci voltta cirit atmaya kalkan 
binici HK tarafından bir uyarı cezası ile cezalandırılır, HK çan 
işareti ile oyunu durdurur, bu oyuncunun kendi kale sahasına 
dönmesi beklenir ve hücum hakkı karşı tarafa geçer. 

12.2.5. Hücum eden binicinin karşı kale sahasının I 
çizgisini geçmesi yasaktır. Bu durumda HK oyunu durdurur, 
biniciye uyarı cezası verir ve hücum hakkı karşı tarafa geçer. 

12.2.6. Hücum eden binici karşı takımın bir elemanına (ata, 
at binmiş ya da yerde bir biniciye) ciridini isabet ettirirse 
takımına ve kendine bir puan kazandırır. 

12.2.7. Böyle bir binici puan alsın almasın savunma eylemine 
geçerek kendi kale sahasına doğru kaçmağa başlar. 

12.2.8. Nizami olarak hücum eden binicinin ciridi elden 
çıktığı anda karşı takımın başlama sırası gelen oyuncusu kendi 
kale sahasını I çizgisini geçerek terkeder ve savunmaya kaçan 
biniciyi ve atını kovalar. 

Bu durumda hücum oyuncusu aşağıdaki koşullarda puan 
kazanabilir: 

12.2.8.1. Kaçan biniciye 2 at boyu (yaklaşık 6 m.) mesafeden 
daha fazla yaklaşması durumunda kaçanı vurmuş sayılır ve takımına 
bir puan kazandırır. Bu durumda cirit atmaya teşebbüs eden hücum 
oyuncusu bir uyarı cezası ile cezalandırılır ve hücum hakkı karşı 
tarafa geçer. Karşı takımın sıradaki oyuncusu oyuna başlar. 

12.2.8.2. Kaçan biniciye 2 at boyu yaklaşmadan daha uzak 
mesafeden ciridini atar. İsabet kaydederse takımına bir puan 
kazandırır. Aksi taktirde puan alamaz. 

12.2.8.3. Hücuma devam eder ve karşı tarafın kale sahasına 
yaklaşır ve Madde 12.2.4 ve 12.2.8 deki eylemleri tekrarlar. 

12.2.9. Ayni durumda savunma oyuncusunun da puan kazanma 
şansı vardır: 
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12.2.9.1. Hücum eden binicinin attığı ciridi havada, tutarsa 
iki puan kazanır. Tutamaması, fakat ciride değmesi halinde hücum 
binicisi bir puan alır. 

12.2.9.2. Eyer boşaltarak ciridi savuşturursa bir puan alır. 

12.2.10. Oyun bu şekilde karşılıklı hücum ve savunma ile net 
süre tamamlanana kadar devam eder. 

12.2.11. Takımdan bir oyuncunun ikinci defa hücum hakkı 
kullanabilmesi için takımdaki her oyuncunun deklaredeki sıraya 
uygun olarak hücum haklarını kullanmış olmaları gereklidir. Bu 
durumda herhangi bir sıra gözetilmez. 

12.2.12. Kale sahaları dışında, oyun alanında her iki 
takımdan ancak birer oyuncu ayni anda bulunabilir (biri 
savunmada diğeri hücumda). Oyun alanında birden fazla oyuncu 
bulunduran takımın fazla binicisi HK tarafından uyarı cezası ile 
cezandırı1ır. Bu oyuncu savunan takımın oyuncusu ise hücum eden 
takıma bir puan yazılır. Bu oyuncu, eğer hücum eden takımın 
oyuncusu ise hücum hakkı karşı takıma geçer ve sıradaki binici 
oyuna başlar. 

Hem savunan hem de hücum eden takımlardan birden fazla 
oyuncu oyun alanında ise HK oyunu durdurur fasla oyunculara birer 
uyarı cezası verilir ve hücum hakkı o sırada, puanı fazla olan 
takıma geçer. 

13. Puanlar 

Takımlar, binicilerinin aşağıdaki eylemleri ile puan 
kazanırlar: 

13.1. Gösteri Bölümü: 

13.1.1. Deneme hedefinin her vuruluşunda 1 puan. 

13.2. Oyun Bölümü : 

13.2.1. Hücumda: 

13.2.1.1. Savunma yapan biniciyi iki at boyu mesafede 
yakalamak 1 puan. 

13.2.1.2. Savunma yapan biniciye uzaktan cirit, atarak İsabet, 
kaydetmek 1 puan. 

13.2.1.3. Savunma yapan takımın kale sahasındaki 
elemanlarına cirit atarak isabet kaydetmek 1 puan. 

13.2.2. Savunmada: 
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13.2.2.1. Hücum eden binicinin attığı ciridi havada 
yakalamak (oyun alanı ya da kendi kale sahasında) 2 
puan. 

13.2.2.2. Hücum eden binicinin attığı ciridi oyun alanı 
içinde savuşturmak 1 puan, 

13.2.3. Ya en fazla puan toplayan takım oyunu kazanır; ya da 
-binicilerinin yarısı oyundan çıkarılan takım yenik sayılır. 

13.2.4. Devre’lerde kale sahaları değiştirilir. 

14. Cezalar 

14.1. Uyarı Cezaları: 

Oyunda HK aşağıdaki koşullarda uyarı cezası verir: 

14.1.1. Hücum edecek takımın sırası gelen binicisinin 60 
saniye içinde kale sahasını terketmemesi. Bu durumda. HK oyunu çan 
işareti ile durdurur hücum hakkı karşı takıma geçer ve 
cezalandırılan oyuncu hücum hakkını kayheder. 

14.1.2. Hücum eden binicinin savunma yapan takımın kale 
sahası içine girmesi. Bu durumda HK çan işareti ile oyunu durdurur 
hücum hakkı karşı takıma geçer ve cezalandırılan oyuncu hücum 
hakkını kaybeder. 

14.1.3. Hücum eden binicinin ikinci voltu atarken cirit 
atması ya da atmaya teşebbüs etmesi. Bu durumda HK çan işareti ile 
oyunu durdurur hücum hakkı karşı takıma geçer ve cezalandırılan 
oyuncu hücum hakkını kaybeder. 

14.1.4. Hücum eden binicinin yakaladığı savunma oyuncusuna 
cirit atması. Bu durumda HK çan işareti ile oyunu durdurur hücum 
hakkı karşı tarafa geçer ve cezalandırılan oyuncu hücum hakkını 
kaybeder. 

14.1.5. Madde 12.2.12’de anlatılan durumun meydana gelmesi. 

14.1.6. Kale sahası dışında, oyun alanı içinde "yasaklanmış 
yardım" almak. 

14.1.6.1. Yasaklanmış Yardım: 

14.1.6.1.1. Kale sahası dışında, oyun alanı içinde, bir 
başkasının elinden cirit, çöğen veya kamçı almak vermek. Ancak, 
biniciler düşen ciritlerini çöğenleri ile alabilirler. 

14.1.6.1.2. Kale sahası dışında, oyun alanı içinde attan 
inmek ya da düşmek. 

Kale sahası içinde bu eylem cezalandırılmaz. 
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14.1.7. Bariyer aşarak oyun alanı dışına çıkmak. 

14.1.8. Çan işaretine ve HK kararlarına uymamak. 

14.2. Oyundan Çıkarılma 

HK aşağıdaki durumlarda oyundan çıkarma cezası verir: 

14.2.1. Gösteri ve oyun süresi içinde toplam 3 uyarı cezası 
almak. 

14.2.2. Nizami cirit yerine başka bir cismi kullanmak. 

14.2.3. Oyun içinde örf ve adetlerimize, sporculuğa aykırı 
hareketlerde bulunmak, kavga etmek, küfiir etmek. 

14.2.4. Ata "zalim muamele" yapmak. Bu, atı gereksiz yere 
kamçılamak, dövmek, kamçı yerine cirit, çöğen gibi yabancı 
cisimler kullanmak, nizami teçhizat kullanmamak veya bu. konuda 
ısrar etmek, nizami kamçı, mahmuz kullanmamak, atın ağzı ile sert 
biçimde oynamak, kanatmak, karnını yaralamak eylemleri olarak 
tanımlanabilir. 

14.2.5. Sakatlanan veya sakat ata binmek ya da teşebbüs 
e tmek. 

15. Hakem Kurulu (HK) 

15 1 . Genel 

Cirit oyunu bir kurul tarafından yönetilir. Karar yetkisi 
başkanın olup diğerleri yardımcılık görevi yaparlar. 

Bu kurulun kararları kesindir ve temyiz edilemez. Ancak "açık 
kural ihlali" gerekçesi ile HK kararları BF’ye temyiz edilebilir. 
Temyiz başvurusu, ilgili taraflarca, sonuçların ilanından sonraki 
7 takvim günü içinde yazılı olarak BF’ye iletilmelidir. 

15.2. HK’nın Oluşumu ve Görevleri 

HK, en az bir Başkan ve üç Hakemden oluşur. HK, BF’nin "Hakem 
Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde "cirit hakemi" lisansına sahip 
olan hakemler arasında TK’ca görevlendirilir. Resmi Yarışmalarda 
(Madde 2.2.1 ) hakem1er BF tarafından görevlendirilir. 

15.2.1. Başkan ve Görevleri 

Cirit Oyununu kural ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 
yöneten ve karar veren kişidir. "Çan" ı Başkan kullanır. 
Dolayı siyle, oyunu ve zamanı durdurma yetkisi de onundur. Oyun 
alanı dışında, alanın her tarafını açıkça görebilen yüksek bir 
platform ya da kulede görev yapar. 
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15.2.2. Hakemler 

Hakemlerden biri Başkanın yanında bulunur ve zaman, puan ve 
ceza kayıtlarını (bkz. Ek I) tutar. Inkıtaları tesbit etmek de bu 
hakemin görevidir. Bu görevleri paylaşmak ve anonsları yapmak için 
ilave bir hakemin daha görevlendirilmesi tavsiye olunur. Diğer iki 
hakem ise oyun alanı kenarında kale sahalarının I çizgileri 
hizasında yer alırlar. Ellerinde, tercihen kırmızı bayrak bulunur. 
Kural ihlallerini bayrak kaldırarak belirtir ve Başkana uyarıda 
bulunurlar. 

16. Veteriner Kurulu (VK) 

BF2 nin Binicilik Yarışmaları Yönetmeliği ve Veteriner 
Yönetmeliği gereğince Veterinerlik konularını deruhte etmek amacı 
ile bir Veteriner Hekim bu Kurulu oluşturur. 

III. DİĞER HÜKÜMLER 

Bu yönetmeliğin kabulündeki usul belirtilir. 
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EK - II 

"MUKAVEMET" YARIŞI YÖNETMELİĞİ 
(Tercüme) 

BÖLÜM 1 

YARIŞ 

Madde 800 (+) - Genel 

1. Mukavemet Yarışı, at’m dayanıklılığını ve hızını 
kanıtlamak amacı ile düzenlenir. 

Bu yarış, aynı zamanda, bir binicinin arazide atın kararını 
(yürütme ve koşma hızlarını) ve atını kullanma becerisini ortaya 
koyar. Atın çeşitli zemin tipleri ve arazinin doğal zorlukları 
üzerindeki davranışları, binicinin ustalığını ve atının 
terbiyesini ortaya çıkaran bir göstergedir. Mukavemet yarışında 
"Genus Equus" ailesinin her ferdi "at" olarak tanımlanır. 

2. Bu yarış, ayrı ayrı, zamana karşı yapılan menzillerden 
(etap) oluşur. Her menzilin ya da her 40 km. sonunda Veteriner 
Kontrolü için zorunlu bir duraklama yapılır. Menziller, iki veya 
üç güne yayılabilir. Her gün, ilk Veteriner Kontrolü ilk 25-40 
kın. arası Veteriner Komisyonunun tavsiyeleri ışığında 
yapılmalıdır. 

3. Yarışa başlama sıraları veya kuralları ne olursa olsun, 
binici tek başınaymış gibi koşmak zorundadır. 

4. Mukavemet Yarışları, zamana karşı koşulur ve en iyi zamana 
göre sıralama yapılır. Bu sıralamada cezalar (atın elemine 
edilmesine neden olmayan uyumsuzluklar için programda belirtildiği 
veçhile verilir) hesaba katılmalıdır. Bu yarış ayrıca belirli 
zamanla da koşulabilir. Bu durumda belirli zamanı aşma ya da 
elimineye neden olmayan cezalar (programda belirtildiği veçhile) 
hesaba katılarak sıralama yapılır. Bu yarış ayrıca, belirli 
menzilleri zamana karşı diğerleri belirli zamanla koşulmak üzere 
de düzenlenebilir. 

Madde 801- Parkur (İz) 

Parkurdaki arazi tipi ve yükseltiler programda açıkça 
belirtilmelidir. Parkurda, banketleri olmayan sert zeminli 
yolların uzunluğu toplam uzunluğun % 10’unu geçmemelidir. 
Parkurun zor kısmı sonuna yakın olmamalıdır. Bitiş bölümü, bir 
kaç atın birbirine engel olmadan koşabilmesi için yeteri kadar 
açık ve geniş olmalıdır. 

(+) Madde numaraları FEI’nın (Uluslararası Binicilik 
Federasyonu) yayınladığı yönetmelikteki numaralardır. Kavram 
kargaşasını önlemek amacı ile aynen kullanılmıştır. 
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Madde 802 - Parkurun İşaretlenmesi 

1. Kırmızı ve Beyaz Sınırlama Fanyonları 

Her iki tarafı da tamamen kırmızı ve beyaz boyalı fanyonlar 
parkurun mecburi bölümlerini, tehlikeleri, başlama ve bitiş 
çizgilerini işaretlemek amacı ile kullanılır. Bu fanyonlar o 
şekilde yerleştirilmelidir ki binci kırmızı fanyonu sağına, beyaz 
fanyonu da soluna alarak geçebi1 mel i dir. Bu kırmızı ve beyaz 
fanyonlara dikkat edilmeli, uyulmadığı veya yapılan yanlışlık 
düzeltilmediği taktirde binici elenmelidir. 

2. Yön Fanyonları, İşaretler vs. 

Yön fanyonları, yarışın genel yönünü ve binicinin yolunu 
bulabilmesine yardımcı olmak amacı ile yerleştirilir. Binicinin 
vakit kaybetmeden görebileceği ve anlayabileceği bir biçimde 
yerleştirilmeli ■ ve her 10 km. de bir de mesafeleri gösteren 
işaretler konulmalıdır. 

3. Parkur Planı 

Her biniciye, izi, çeşitli zorlukları, mecburi duraklama 
noktalarmı gösteren bir parkur plan yarıştan önce verilmiş 
olmalıdır. 

4. Başlama ve Bitiş 

Her menzilin Başlama ve Bitiş çizgileri kırmızı ve beyaz 
fanyonlarla açık bir biçimde belirlenmeli ve gerekli işaretler 
konmalıdır. 

 "Madde 803 - "Tehlike" 1er 

1. Tanımlama: 

"Tehlike" kırmızı ve beyaz sınır fanyonları ve gerekli 
işaretler ile belirlendiği tektirde geçerlidir. 

2. "Tehlike" lerin Niteliği 

"Tehlike", mümkün olduğu kadar kendi doğal durumvında 
korunmalıdır. Yarış boyunca, aynı durumda kalabilmeleri için 
gerekli onarımlar yapılmalı ve önlemler alınmalıdır. 

3. "Tehlike" lerin Sayısı 

Beher 5 km. için bir "tehlike" olmalı ve aralarında mümkünse 
en az 300 m. aralık bulunmalıdır. 
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4. Alternatif İz 

At’m tehlikede ret yapması elemineyi gerektirmez. 
Tehlike’den geçmek istemeyen binicinin kullanabileceği mutlaka bir 
alternatif iz belirlenmelidir. Bu altei'natif iz, toplam uzunluğa, 
mümkünse 500 m. den fazla eklememelidir. 

Madde 804 - "Tehlike" nin Belirlenmesi ve İz’e Giriş 

1. Parkur planı, parkur gezilmeden önce temin edilmiş 
olmalıdır. 

2. Parkur, inceleme için, yarıştan en az bir hafta önce ve 
herkese aynı günde açılmış olmalıdır. 

3. Tüm tehlikeler, kırmızı ve beyaz r'anyonlar ve işaretler, 
yarıştan bir önceki günde binicilerin inceledikleri biçimde ve 
konumda korunmuş olmalıdırlar. 

4. Yarıştan bir gün önce, binicilere mutlaka açıklamaların 
yapılacağı bir toplantı düzenlenmelidir. 

Madde 805 - Parkur’da Değişiklikler 

Parkur, binicilere resmen açıklandıktan sonra üzerinde 
herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır; Ancak çok özel durumlarda 
(çok fazla yağmur, çok sıcak hava gibi) tehlikelerin ve/veya 
parkurun kullanılamaz, tehlikeli, gayri sportif hale gelmesi ile, 
Teknik Delege veya olmaması halinde Hakern Kurulu (HK) Başkanı, 
tehlikeyi azaltmak veya alternatif iz saptamak ya da parkurun 
uzunluğunu, koşu kararını değiştirmek yetkisine sahiptir. 
Gerekirse yarışın başlama saatini değiştirebilir ya da yarışı 
tümden iptal edebilir. Bu gibi durumlarda, yapılan 
değişikliklerin her biniciye resmen duyurulması gereklidir. Ekip 
Şef’leri de bilgilendirilmelidirler. 

Madde 806 - Başlama Yöntemi 

1. Başlama ve Bitiş çizgileri kırmızı ve beyaz fanyonlar ve 
uygun işaretlerle donatılmalıdır. 

2. Yanlış başlama halinde, binicileri elindeki kırmızı flama 
ile durdurabilecek bir uzaklığa bir görevli veya komiser 
yerleştirilmelidir. Binici bu durumda geri gelmeli ve başlama 
çizgisini yeniden geçmelidir; bu kuralın ihlali binicinin 
elenmesini gerektirir. Zaman ise ilk işarette başlatılır. 

Madde 807 - Hızlar (Karar) ve Mesafeler 

1. Menzillerde uygulanabilecek hızlar ve mesafeler, yarışın 
zorluk derecesine göre saptanır. Aşağıdaki sınırlar içinde, 
Tertip Komiteleri, uygulanacak zorluk derecesi, binici ve 
atların kabiliyetlerine göre hız ve mesafeleri saptarlar. 
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1.1. Herhangi bir menzil en fazla 40 km. olmalıdır. 

1.2. Bir günde koşulacak en az mesafe 80 km. (REIO’larda 120 
km.) olmalıdır. Birden fazla güne yayılan yarışlarda günlük 
ortalama mesafe en az 80 km. (REIO’larda 100 km.) dir. 

Madde 808 - Belirli Zaman ve En Fazla Zaman 

Tüm mukavemet yarışlarında Tertip Komitesi En Fazla zamanı 
belirlemek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde binici elenir. 
En Fazla Zaman, Belirli Zaman’ın 1.5 katından fazla olamaz. 
Belirli Zaman ise Tertip Komitelerince parkur uzunluğu, zorluk 
ve hıza göre saptanır. Zamana karşı yapılan yarışlarda, Belirli 
Zaman sadece En Fazla kriter olmaz. Belirli Zamana karşı yapılan 
yarışlarda ise bitiriş sırası sıralamaya esas olmaz. Ancak zaman 
aşımları cezalandırılır. 

Madde 809 - Zaman Kayıtları 

1. Bu yarışta zaman kayıtları çok önemli bir rol oynar. Bu 
nedenle, her binicinin herhangi bir menzile başlama ve bitiş 
zamanları, ehil görevliler tarafından senkronize kronometreler 
ile tesbit edilmelidir. 

2. Her biniciye bir adet yeşil renkli zaman kayıt kartı 
verilmelidir. 

3. Görevliler, her bincinin her menzile başlama ve menzili 
bitirme zamanlarını binicilerin yeşil kartlarına 
işaretlamelidirler. 

4. Bir binicinin zamanı, başlama işaretinin verildiği an ile 
atının bitiş çizgisini geçtiği an arasındaki fark olarak kayıt 
edilir. Zaman kayıtları, tam saniye olarak tutulur, küsurat tam 
saniyeye tamamlanır. 

5. Mecburi duraklamalarda Veteriner Kontrolü yapıldığında 
geçen süreler binicinin zamanından sayılmaz. 

Madde 810 - Zaman Çizelgesi 

1. Her binicinin, belirli zaman gözöniinde bulundurularak, 
her menzile başlama zamanını gösteren bir çözelge yarıştan önce 
hazırlanmalı ve bir kopyası hincilere verilmelidir. 

2. Toplu çıkışlarda bu çizelgeye gerek yoktur. 

3. Tek tek çıkışlarda başlama zamanları arasındaki aralık 
Tertip Komitelerinin isteğine bağlı olup her halde 2 dakikadan az 
olmamalıdır, böylelikle arka arkaya olan binicilerin birbirlerine 
karışmalarına engel olunur. 
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Madde 811 - Karar (Koşma Hızı) 

1. Aksi belirtilmedikçe, başlama ve bitiş çizgileri 
arasında, biniciler kararlarını seçmekte serbesttirler. 
Atlarından inerek başını çekebilirler, fakat başlama ve bitiş 
çizgilerini at binmiş olarak geçmelidirler, aksi taktirde 
elenirler. Belirli zamana karşı koşulan yarışlarda, menzilin son 
kısmında (2 km.den fazla olamaz) binicilerin durmaları 
yasaklanabilir. Bu kurala uymayanlar elemine edilirler. 

2. Yarış sırasında, başlangıçtan sonra, ata binicisinden 
başka kimse binemez veya atın başını çekemez. 

Madde 812 - Yarış Programı 

1. Tertip Komiteleri tarafından hazırlanan ve dağıtılan 
programlarda bu yönetmelikte değinilen genel kuralların 
tekrarlanması gerekli değildir. Yarışın kategorisi, cezalar, 
mesafeler, hızlar, belirli zaman, en fazla zaman, sıralama 
esasları, parkurun işaretlenme yöntemi, mecburi duraklamalarda 
uyulacak esaslar, parkur planı ve muhtemel tehlikeler yer 
almalıdır. Takım yarışmalarının 3 ya da 4 kişilik ekiplerle 
yapılacağı husus özellikle belirtilmelidir. 

2. Son müracaat tarihi, başlamanın yeri ve zamanı, mecburi 
duraklamaların sayıları ve süreleri, kaydiyeler ve ödüller gibi 
yarış koşulları, taşıma ve seyislere sağlanan iaşe ve ibate 
imkanları, ahırlar, nalbantlık hizmetleri gibi konulara da 
programlarda yer verilmelidir. Davetiyeler ile birlikte ilgili 
federasyonlara bu programlar da gönderilir. 

BÖLÜM II 

HAKEM KURULU VE CEZALAR 

Madde 813 - Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri 

1. Hakem Kurulu (HK) bir başkan ve iki üyeden oluşur. 
Veteriner Komisyonu ise FEI’nin Veteriner Yönetmeliği (VY) 
kuralları uyarınca oluşturulur, herhalde en az iki veteriner 
bulunmalıdır. 

2. HK yarışın yönetimi, veteriner kontrolları ve zaman 
kayıtlarına ilişkin Tertip Komitesinin önlemlerini denetler. Bu 
konulara ilişkin kararları zamanında verebilmek ve vuku 
bulabilecek olayları anında değerlendirebilmek için HK’nın bir 
üyesi sürekli olarak kontrol ofisinde bulunmalıdır. 

3. Tertip Komiteleri, yardımcıları, diğer görevlileri, 
komiserler veterinerleri (her 15 at için bir adet veya en az 2) 
katılma yönetimi HK tarafından deruhte edilir. 
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4. Teknik Delegenin olmaması halinde HK parkuru, 
tehlikeleri, boyutlarım, parkur binicilere açılmadan önce 
denetler ve kontrol eder. 

Madde 814 - Sağlıksız Atlar İçin Cezalar 

1. Programda cezaların belirtilmesi halinde, HK son 
veteriner kontrolunda Veteriner Komisyonunun sağlıksız atlarda 
tesbit ettiği hususlara ilişkin cezaları (zaman cezası olarak 
verilir) onaylar. 

2. Cezaların verilme ve değerlendirme yönetimi tüm atlar 
için aynı olmalı ve programda açıkça belirtilmelidir. 

Madde 815 - Parkurda ve "Tehlike" de 7or Durumda Kalan 
Binici 1er 

Parkurda ve Tehlike’de zor durumda kalan biniciler diğer 
binicilere yol vermek zorundadır. Diğer binicilere, böyle bir 
durumda kasten engel olan biniciler elimine edilirler. 

Madde 816 - Yarış Sırasında Elenen Biniciler 

Parkurdan çıkmak için izi takip etmekten başka çare 
olmaması dışında, yarışta elenen binici parkuru hemen, terk etmek 
zorundadır. 

Madde 817 - Yardım 

1. Yasaklanmış Yardım: 

1.1. Dışardan yapılan herhangi bir yardım elimi ne ile 
cezalandırı1ır. Görevli olsun olmasın, ata ve binicisine yardım 
olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılan her eylem yasaklanmış 
yardım olarak değerlendiri1 ir. 

1.2. Özellikle aşağıdaki eylemler yasaktır: 

- yarışta olmayan bir kişinin veya binicinin herhangi bir 
vasıta, bisiklet ile veya yürüyerek bir biniciyi takip etmesi, 
yanında veya önünde gitmesi, 

- Tehlike’de olan ata herhangi biçim veya şekilde cesaret 
vermesi, 

- yol açmak için tel çit, ağaç kesilmesi veya engelleri 
kaldırması. 

1.3. Takım yöneticileri ile biniciler arasında iletişimi 
sağlamak amacı ile elektronik cihazlar kullanmak kesinlikle 
yasaktır. Bu konuyu denetlemek için bir komiser mutlaka 
görevlendi rilmeli di r. 

1.4. Bu konularda, herhangi bir şüphe halinde HK’nın kararı 
kesin olup temyiz edilemez. 
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2. İstisnalar 

2.1. Düşmeden sonra veya attan inme veya attan ayrılan ya da 
nallarının gevşemesi, düşmesi halinde binicinin atını 
yakalamasına, teçhizatım düzeltmesine, nal takmasına, atına 
binmesine, teçhizatının eline verilmesine at binmiş olsun olmasın 
izin veri İebi İir. 

2.2. Yarışın başlamasından önce, yarıştan sonra ve mecburi 
duraklama veya veteriner kontrol larında atın bakımı (tımar, 
sulama gibi) için izin verilir. 

2.3. Parkurda atı sulamak veya yıkamak için izin verilir. 

Madde 818 - Kıyafet, 

Başı koruyucu bir top’un (şapkanın) kullanılması özellikle 
tavsiye edilir. Kıyafet serbest olup mukavemet binişine uygun 
olmalıdır. Kıyafet üzerinde, reklam ve amblem taşımak için FEI 
kuralları geçerlidir. Mahmuz ve kırbaç atlarda tehlike 
yaratmıyacak biçimde kullanılabilir ve bu husus HK tarafından 
denetlenir. Tertip Komiteleri mahmuz kullanılmasını 
yasaklayabilir ancak bu gibi hususların programda açıkça 
belirtilmesi zorunludur. 

Madde 819 - Teçhizat 

1. Atlarda kullanılacak teçhizat serbest olup ata uymalı ve 
tehlike yaratmamalıdır. Bu husus HK tarafından denetlenir. 

2. Gözlük, şapka ve sabit martingal kullanılması yasaktır. 

3. Velensede amblem ve ilan kullanılmasına FEI kuralları 
uyarınca izin verilir. 

4. Daha özel teçhizatın kullanılmasına programda 
belirtilmesi koşulu ile izin verilebileceği gibi yasaklanabilir 
de. 

Madde 820 - 7a1im Muamele 

1. Yapılan bir haksret veya hareketler dizisi, HK’unda ata 
zalim muamele yapıldığı kanısını uyandırırsa binicisi 
diskalifiye edilir. 

Bu hareketler: 

- yorgun bir ata binmeye ısrar etmek, 

- kamçı ve mahmuzları çok fazla kullanmak olarak 
tam mİ anabi lir. 
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2. Bu hareketlerin rapor edilmeleri halinde raporun ekinde 
olaya şahit olanların isimleri, imzaları ve adreslerinin 
bulunması gereklidir. Raporlar, HK’ya veya Tertip Komitesi 
sekreterliğine en kısa zamanda iletilmelidir. HK , olayın 
gerçekliğini tahkik etmeli ve sonucuna göre diskalifiye cezası 
vermeli d i r. 

Madde 821 - Ağırlıklar 

En az ağırlık şartı var ise programda mutlaka belirtilmiş 
olmalıdır. Bu şartın olması halinde tartı yöntemleri ve handikap 
ağırlıklarının uygulama' yöntemleri programda açıkça' yer 
almalıdır. Programda, ayrıca, ağırlık kategori 1 er inin ayırımı da 
yer al malıdır. 

Madde 822 - Sıralama 

1. Bi reyse! 

1.1. Belirli zamana karşı koşulan yarışta, en az ceza puanı 
alan binici birinci olur. Puan eşitliğinde, Veteriner Kontrolunda 
en az ceza alan binici üstünlük sağlar. Eşitlik yine bozulmazsa, 
zamanı, belirli zamana en yakın olan binici önde sıralanır. 

1.2. Zamana karşı koşulan yarışta, ceza puanları (zamana 
çevrilmiş) hesaba katılarak en iyi zamanı olan binici önde 
sıralanır. Sıralama yöntemi er inin programda açıkça belirtilmiş 
olması gereklidir. 

2. Takımlar 

En iyi üç binicisinin cezaları gözönüne alınarak en iyi 
toplam zamanı olan takım önde sıralanır. Eşitlik halinde üçüncü 
binicisinin zamanı iyi olan (cezalar hesaplandıktan sonra) takım 
üstünlük sağlar. 

3. Aynı Anda Bitirme (Dead Heat) 

Aynı anda yarışa başlamış iki veya daha fazla binici, aynı 
zamana sahip olurlarsa bitiriş çizgisini geçiş sıraları 
sıralamaya esas olur. 

4. Elimineler 

Herhangi bir menzilde diskalifiye edilen veya elimine olan 
binici tüm yarıştan da elimine veya diskalifiye edilir. 

Not : Yönetmeliğin Davetler, Yarış Düzenleme Yöntemleri 
(U1uslararası Yarışmalar için) ile Veteriner Kontrol 1 arına 
ilişkin maddeleri bu metin içine sokulmamıştır. Yönetmeliğin 
ilgili uygulamacı kuruluşlar tarafından benimsenmesi ve yürürlüğe 
sokulması halinde bu maddelerin mutlaka yönetmelikte yer almaları 
gerek!idi r. 
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GÜREŞ 

I. GİRİŞ 

A. Cumhuriyet öncesi Tarihi Gelişim 

Güreş sporu; insan topluluklarının dünya üzerinde varlığı 
ile birlikte başlayan ve medeniyetin tekamülü ile ilerleme 
gösteren, insanın günlük hayatının bir parçası olarak daima var 
olan bir mücadele sporudur. 

İlk önceleri insan hayatının çevreye uyması ve hayatta 
kalmasının tabii bir sonucu olarak içgüdüye dayalı olarak gelişen 
güreş sporu, medeniyetin ilerlemesiyle, toplumların kültürel ve 
fiziki özelliklerinden de etkilenerek gelişme göstermiş ve 
günümüzde anaspor dallarından biri haline gelmiştir. 

Tarihin akışı içinde güreş sporu; her ülkede ayrı ayrı 
isimlendirilmiştir. örneğin, Japonya’da SUMO ve JUDO, İranda 
KURT-GLAKİ ve MAZANDERANİ, Rusya’da TCHDADBA GUECHE, KOURESSE 
KOKH, SAMBO, İzlanda’da GUMO, Bizde de KARAKUCAK, YAĞLI, ŞALVAR 
ve ABA gibi isimler almıştır. İsimleri ne olursa olsun Güreş 
sporu; kuvvet, maharet, zeka ve konsantrasyonla sistemleşmiş 
özel bir spor dalıdır. 

Türk tarihinde güreş sporunun ayrı bir önemi ve değeri 
vardır. Tarihimizin hemen hemen her safhasında ve toplumun her 
seviyesindeki insan grupları içinde ilgi görmüş, benimsenmiş, 
isteyerek ve severek uygulanagelmiştir. Hatta bu alanda çeşitli 
devirlerde kahramanlar yaratılmıştır. Bu nedenledir ki Türklerde 
güreş sporunun diğer bir adı da "ATA SPORU" olmuştur. 

Amacı ne olursa olsun, güreşle ilgilenen toplulukların 
başında Türk boyları, Yunanlılar ve Romalılar gelmektedir. 

Güreşin, Türk kavramı ile bütünleşmesi uzun bir tarihi 
geçmişe ve Türklerin Ana vatanı Orta Asya’ya kadar gitmektedir. 
Orta Asyada Karakurum, Altay ve Tanrı Dağları çevresinde ve bu 
dağların eteklerinde başlayan ve o günden bu güne kadar gelen 
tarih şeridinin her döneminde, saraydan kışlalara, yerleşik 
yaşayandan göçerlere ve çobanlara kadar Türk milletinin her ferdi 
güreş sporunu yarışma, eğlence, gösteri ve sosyal statü 
göstergesi olarak benimsemiş ve uygulayagelmiştir. 

Göktürklerden başlayarak Hunlar, Uygurlar, Selçuklular ve 
diğer Türk devletlerinde "Güreş ve Kuvvet" Türklerle 
bütünleşmiştir. 

Orta Asya Türkleri arasında, evlenme yaşına giren genç 
kızlar, kendileri ile evlenecek genç erkeklerle ok atma, at 
koşturma ve güreş tutmayı ve kendilerini isteyen gençlerin bu 
yarışlarda galip gelmelerini şart koşmaları, Türklerde mücadele 
sporlarına verilen önemi göstermektedir. Dede Korkut 
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ikayelerinden KAM PÜRE’nin oğlu BAMSI BEYREK’te; " .... ikiside 
tlandılar, meydana çıktılar at teptiler, Beyreğin atı, kızın 
tını geçti. Ok attılar, Beyrek kızın okunu geride bıraktı. Kız 
er: bre yiğit benim atımı kimsenin geride bıraktığı yok, şimde 
el seninle güreş tutalım dedi   " 

Bu tarihi vesikada ilginç bir gerçek ortaya çıkmaktadır, 
ürk boylarında genç kızların bile güreş yapmaları, Tiirkler 
rasında güreşe verilen önemin ilginç bir göstergesidir. 

Türk boylarında, özellikle Anadolu’da bayram, düğün, sünnet 
üğünü, pazar ve panayırlar başta olmak üzere, çeşitli milli, 
osyal gün ve şölenlerde güreş tutmak adeta yaşayışın ve törenin 
ir parçası haline gelmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun büyüme ve yükselme dönemlerinde de 
üreş sporu sarayda ve halk arasında büyük ilgi görmüş ve 
evilmiştir. Pehlivanlar çoğu zaman padişahlardan takdir, himaye 
örmüş ve ihsanlara mazhar olmuştur. 

Osmanlılar döneminde yetişen ve adeta kahramanlaşan, hatta 
destanlaşan ünlü Türk Güreşçileri; Koca Yusuf, Adalı Halil, 
iatrancı, Kurtdereli, Bursalı Rüstem, Kara Ahmet ve Aliço gibi 
tahramanlar Türk Güreşini Avrupa ve Dünya çapında zirveye 
çıkarmışlardır ve Dünya güreş tarihinde silinmez izler 
jırakmışlardır. ^ 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde güreşin müesseseleşmesi 14- 
.5. yüzyıla kadar uzamaktadır. Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi, 
Seyahatname’sinde İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet zamanında 
yaptırılan güreş tekkelerinden bahsederek, bu tekkelerden birinin 
(üçükpazar yanında Unkapanı yolu üzerinde olduğunu ve Pehlivan 
3ucu Tekkesi adını taşıdığını, bir diğerinin de Zeyrek 
yokuşundaki tekke olduğunu, burada 300 pehlivanın idman yapıp 
ders gördüğünü bildirmektedir. 

İslam dini de pehlivanlığa önem vermiştir. Hz.Hamzanın 
pehlivanlığı ve güreşleri İslam menkıbeleri arasında önemli bir 
yer tuttuğu gibi pehlivanlar arasında manevi bir değer 
taşımaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğundan günümüze intikal eden güreş 
faaliyetlerinin en önemlisi "KIRKPINAR YAĞLI PEHLİVAN 
GÜREŞLERİDİR". Kırkpınar güreşlerinin tarihi hakkında birbirine 
benzer çeşitli hikayeler anlatılsa da bunların en kayda değer 
olanı, bugün bile dilden dile dolaşan, Orhan Gazi’nin 
komutanlarından Süleyman Paşanın ve Rumeli’ye geçen kırk askerin 
hikayesidir. 

Kırkpınar güreşleri Atatürk’ün zamanında günün şartlarına 
göre yeniden düzenlenmiş ve günümüze kadar gelmiştir. 
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B. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK GÜREŞİ 

Cumhuriyet dönemi Türk güreşinin en büyük özelliği, çayır 
güreşi yerine, modern minder güreşinin tercih edilmeğidir. Ancak, 
çayır ve toprak saha güreşleri geleneksel olarak günümüze kadar 
gelmiştir. 

Yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile birlikte bir çok 
alanda köklü değişiklikler yapılmış, bu değişikliklerden Türk 
Sporu ve Türk Güreşi de nasibini almıştır. özellikle savaş 
yıllarında yapılan ilk düzenlemeler arasında, Atatürk’ün 
emriyle, Ahmet Fetgeri başkanlığında Türk Güreş Federasyonunun 
kurulması, spora ve güreşe verilen önemin açık göstergesidir. 
Cumhuriyet dönemi Türk Güreşinde Mazhar Kazancı, Ahmet Fetgeri, 
Kenan Bey, Vehbi Emre gibi değerli şahsiyetler ilk öncüler 
olmuşlardır. 

Türk Güreşçilerinin yeni gelişen minder güreşi alanında 
Avrupaya açılmaları ilk kez 1924 Paris Olimpiyatlarında olmuştur. 
Daha sonra 1927 Avrupa Greko-Romen Şampiyonasına katılan Türk 
Güreşçileri ilk derecelerini 1928 Amsterdam olimpiyatlarında 
olmıştır. Bu olimpiyatta 79 kiloda Tayyar dördüncü olmuştur. 

1924-1938 yılları arasında Atatürk’ün zaman zaman güreşle 
bizzat kendisinin ilgilenmesi ve 1931 yılında Kurtdereli Mehmet 
Pehlivana gönderdiği mektup ve gösterdiği ilgi güreş tarihimiz 
için gurur kaynağı olmuştur. 

1936-1961 yılları arasında Türk güreşi çok 
göstermiş, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1940 
Şampiyonu olan Güreş Milli Takımımız, 
Olimpiyatlarında 79 kg.da Mersinli Ahmet’in 3. 
Romen de 61 kg.da Yaşar Erkanın Al,TIN mada] 
başarısını tüm dünyaya onaylatmıştır. 

1939 yılında Oslo’da yapılan Avrupa Şampiyonasında II. ci 
olan Güreş Milli Takımımız, 1946 yılında Stocholm Avrupa Serbest 
Güreş şampiyonasında 9 mağlubiyete karşı 32 galibiyet kazanarak 
Avrupa şampiyonu olmuştur. 

1948 den sonra büyük başarıları devam eden Türk Güreş Milli 
Takımı Londra Olimpiyatlarında serbestte 4, Grekoda 2 altın 
madalyaya ulaşarak 16 puanla serbestte I., 11 puanla Grekoda 
İsveç’ten sonra II. olmuştur. 

1956 Melbourne Olimpiyatlarında her iki stilde II., 1960 
Roma Olimpiyatlarında serbestte I., Grekoda II. olan Milli 
Takımımız bu başarılarıyla dünya güreş tarihine silinmez izler 
bırakmıştır. 

Türk güreşi, 1964 Tokyo Olimpiyatlarından sonra gerileme 
dönemine girmiş ve günümüze kadar bu hazin tablo devam etmiştir. 

hızlı bir gelişme 
yıllarında Balkan 

1936 Berlin 
olması ve Greko- 

yaya ulaşmasıyla 
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C. KALKINMA PLANLARINDA TÜRK GÜREŞİ 

1. BİRİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ (1963-1967) 

Birinci beş yıllık kalkınma planı ve yıllık programların 
icra planlarında her sektöre ve sektör içi konularına yer 
verildiği halde etkili bir eğitim aracı olan spora yer 
verilmemesi büyük bir talihsizliktir. 

2. İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ (1968-1972) 

İkinci planın ilkeler bölümünde "Beden eğitiminin yamsıra 
cişilere farklı yetişme imkanları veren çeşitli spor dallarının, 
iengeli gelişmesi teşvik edilecek, Güreş, Atıcılık, Okçuluk ve 
îinicilik gibi geleneksel spor dalları desteklenecektir" 
lenilmektedir. Yıllık programlardan, 1970 programının tedbirler 
oölümünde ise: "Amatör spor faaliyetlerinin ve futbol dışındaki 
diğer spor dallarının yurt düzeyinde geliştirilmesini sağlamak 
amacı ile özel bir program hazırlanacaktır. Binicilik, cirit 
oyunu, okçuluk ve geleneksel güreş dalları gibi milli sporlar 
teşvik edilecektir" denilmektedir. 

1970 yılı programında aynı tedbir tekrar edilmiştir. Ayrıca 
357 ve 359 sayılı tedbirde; "Güreşin geleneksel milli spor dalı 
olarak teşvik edilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili bir program 
hazırlanacaktır. Binicilik, cirit oyunu, okçuluk ve geleneksel 
güreş dalları gibi milli sporlar teşvik edilecektir" 
denilmektedir. 

3. ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ (1973-1977) 

Üçüncü planın 1702 sayılı ilkeler bölümünde: "İkinci planda 
halk ve okul sporunun, amatör sporunun geliştirilmesini öngören 
ilke ve tedbirlerin yazılmasına rağmen uygulamada sistemli bir 
çalışma gösterilmemiştir." denilmektedir. 

Yine ilke ve tedbirler bölümünde "özellikle çok sayıda 
kişinin katılabileceği Atletizm, Yüzme ve Cimnastik gibi temel 
spor dalları ile güreş ve diğer geleneksel spor faaliyetlerinin 
geliştirilmesine ağırlık verilerek desteklenecektir." 
denilmiştir. 

Üçüncü plan döneminin 1974 programında ise; "Sporun kitleye 
ve okullara mal edilmesi, amatör spor dallarının özendirilmesi 
konusunda 1973 programında önemli bir gelişme sağlanamamıştır" 
ifadesi kullanılmıştır. 

4. DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMt (1977-1983 ) 

Bu dönemde 1982 programının 342 sayılı tedbirinde "Güreşi 
geliştirme projesi çalışmalarına devam edilecektir" 1983 
programında "Türk güreşinin geliştirilmesi projesine devam 
edilmektedir. "1984 programında ise "Türk güreşini geliştirme 
projesiyle ilgili çalışmalar sürdürülmüştür" ifadeleri tekrar 
edilmiştir. 
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5. BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ (1985-1989) 

Üçüncü dönemin son yılı olan 1977 yılı sonunda ele alınıp, 
1978 geçiş dönemi içinde üstünde çalışılmaya başlanan "Güreşi 
geliştirme projesi" üzerinde dördüncü dönem sırasındada 
çalışılmış, ancak daha sonra rafa kaldırılmıştır. 

Beşinci planın temel ilke ve staratejiler bölümünde 
kullanılan ifadede "Öncelikle amatör sporda istenilen seviyelere 
ulaşılabilmesi için geleneksel spor dallarının daha da 
geliştirilmesinin teşvik edilmesine ağırlık verilecektir" 
denilmektedir. 

602 ve 603 sayılı ilke ve politikalar bölümünde ise "Beşinci 
plan döneminde beden eğitimi ve sporun yaygınlaştırılması ve 
amatör sporun teşviki esastır. Türk güreşinin geliştirilmesi için 
özel tedbirler alınacak bu husustaki teşebbüsler 
desteklenecektir" ifadesine yer verilmiştir. 

Bugüne kadar uygulamaya konulan kalkınma planlarında; sporun 
genel yapısı ile ilgili teşkilatlanma, spor federasyonları, 
eğitim kurumlan, tesisler, spor araç ve gereçleri, antrenör 
yetiştirme, spor hekimliği ve sporcu sağlığı, kitle sporu, Beden 
Terbiyesi Cenel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi ve genel 
yönetim konularında yüzlerce tedbir, teklif ve proje üzerinde 
duru ııuş, ancak uygulamada bu güne kadar istenilen amaçlara 
ulaşıl ımamıştır. 

Bu nedenledir ki; Altıncı beş yıllık kalkınma planı 
dönemine girerken, geçmişteki tecrübeler ışığında, uygulanabilir 
ilke ve tedbirlerin ele alınması ve kağıt üzerinde kalmamasını 
sağlamak esas alınmalıdır. 

II. TÜRK GÜREŞİNİN PROBLEMLERİ 

Türk güreşinin 1960’lı yıllardan sonra gerilemesine neden 
olan önemli sebepler kısaca şu başlıklar altına toplanabilir. 

- Organizasyon 
- Teşkilatlanma 
- İnsan gücü 
- Finansman 
- Hukuki dayanaklar 
- Dokümantasyon 
- Dış münasebetler 
- Yeni değişiklikler 

Bu faktörler ışığında Türk güreşinin bugünkü önemli 
problemlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
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1- Federasyonların sık sık değişmesi: 

Türk güreşinin zirvede olduğu 1923-1960 yılları arasında, 37 
yılda 9 federasyon başkanı görev almışken, 1961-1988 döneminde 
27 yılda 22 federasyonun değişmesi Türk güreşinin gerilemesine 
sebep olan en önemli faktör olarak görülmektedir. Zira 1923-1960 
döneminde ortalama her federasyona 6 yıllık bir çalışma süresi 
düşerken, 1961-1988 döneminde ortalama her federasyona 15 ay gibi 
-kısa bir çalışma zamanı düşmektedir. Bu kısa zaman içinde göreve 
■gelen federasyon başkanları ve diğer yetkililer sadece teşkilatı 
tanımaya ve eksiklikleri gidermeye çalışmışlardır. Ayrıca bu 
zaman içinde federasyon başkanları ve diğer yetkililer, güreşin 
geliştirilmesi için kısa-orta ve uzun vadeli uygulanabilir plan 
ve projeleri gerçekleştirme fırsatı bulamamışlardır. Bütün 
bunların yanında kendilerinden kısa zamanda üstün başarılar 
beklenmiş, alınan üzücü sonuçlardan sonra çok sert eleştirilere 
hedef olarak adeta görevden kaçmak zorunda kalmışlardır. Türk 
güreşinin geleceği için bu acı tecrübelerin bir daha tekrar 
edilmemesi dileğimizdir. 

2. Federasyonların Teşekkül Tarzı: 

Türk sporunun hamle yılları olan günümüzde bile hala 
federasyonların teşekkül tarzlarında çeşitli aksaklıklar göze 
çarpmaktadır. Bu aksaklıklardan en önemlilerinden birisi: 
Federasyonların üst yönetimlerinin profesyonelleştirilmemesidir. 
Halen genel sekterliğin kurumlaşamaması da aksaklıklardan 
birisidir. Bu aksaklıklardan dolayıdır ki federasyonlar asıl 
fonksiyonlarını yerine getirememektedir. 

3. Federasyon-Büro münasebetlerinin yetersizliği: 

Federasyonların başarılı olabilmesini sağlayan önemli 
faktörlerden biri de güçlü, hızlı ve koordineli çalışan bir büro 
ile büroda görev yapan uzmanlaşmış personelin varlığıdır. Ancak 
halen böyle bir sistem kurulamamıştır. 

4. Fiziki konum yetersizliği: 

Güreş federasyonunun rahat çalışmasına imkan verecek fiziki 
şartlar iyileştirilememiştir. Türk güreşinin gelişebilmesi için 
fiziki şartların uygunluğu sağlanmalıdır. 

5. Arşiv ve dokümantasyon eksikliği: 

Türk sporunun en büyük eksikliklerinden biri de, henüz spor 
arşiv ve dokümantasyon merkezlerinin kurulamamış olmasıdır. 
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6. Profesyonel güreş elemanı eksikliği: 

Güreş minderde iki sporcunun ferdi rekabeti olarak 
görülmemelidir. Güreşçiliği müsabakaya hazırlayan idareci, 
antrenör, masör, kondüsyoner, beslenme uzmanı, spor hekimi, spor 
spikoloğu ve diğer uzmanların başarıdaki etkileri 
unutulmamalıdır. Bu alanda üniversiteler ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içinde acil ve köklü çalışmalar 
yapılmalıdır. 

7. Güreş kurallarının değiştirilmesi: 

Dünya güreş örgütü FİLA’nın güreş kurallarını sık sık 
değiştirmesi ve Türk güreşçilerinin bu değişikliklere zamanında 
ayak uyduramaması önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin 
giderilebilmesi için yeni gelişmeleri ve değişiklikleri anında 
izleyebilecek uzmanlaşmış elemanların görevlendirilmesi 
gereklidir. 

8. Yetenek arama ve seçiminde bilimsel verilere dayanmama: 

Halen ülkemizde yetenekli sporcuların zirveye ulaşması şans 
faktörüne bağlıdır. Bilimsel bir yetenek arama ve seçimi sistemi 
kurulamamıştır. 

9. Yine Türk sporunun en büyük eksikliklerinden birisi de, 
yurt içi ve yurt dışı organizasyonların yeterli sayıda ve düzeyde 
düzenlenmemesidir. Bu nedenledir ki sporcularımız genellikle 
yılda bir kaç müsabakayla spor hayatlarını sürdürmeye 
çalışmaktadırlar. Bu da sporcunun yeteneği ölçüsünde üst 
seviyelere gelmesini geciktirmektedir ve engellemektedir. 

10. Başarılı güreşçilerin yurt dışına gitmeleri: Ülkemizde 
yetişen az sayıdaki güreşçilerimizin de, maddi kazanç sağlamak 
amacıyla yurt dışına gitmeleri Türk güreşinin gelişmesini menfi 
yönde etkilemektedir. 

11. Toplumda güreşe olan ilginin azalması: Kitle iletişim 
araçlarının, son dönemde özellikle futbol lehine kullanılarak, 
güreşin daha alt sıralarda yer alması yada zaman zaman hiç yer 
almaması toplumun güreşe karşı ilgisini azaltmış, bu boşluk 
futbolla doldurularak toplum yönlendirilmiştir. 

12. Devlet himayesinin ve ilgisinin güreşten uzaklaşması: 
Son dönemde gerçekleştirilen güreş seferberliği sanırı» bu 
eksikliğin giderilmesi çabalarıdır. 

13. Her spor branşında olduğu gibi, güreş sporunda da 
malzeme yetersizliğinin halen devam etmesi sporcuları olmuşuz 
yönde etkilemektedir. 
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14. Türk sporunun en önemli problemlerinden birisi her branş 
dalına hitap eden özel tesislerin kurulamamasıdır. Ülkemizde 
gerçekten önemli bir tesis yetersizliği vardır. Bu eksiklik 
özellikle eğitim kurulularımızda hat safhadadır. 

15. Antreman sistemlerindeki gelişme ve değişikliklerin 
takip edilememesi: Henüz ülkemizde labaratuvar araştırmalarına 
dayalı bilimsel antreman programlarının geliştirilememiş olması 
büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. özellikle güreşte halen 
atadan kalma usullerin takip edilmesi güreş sporunun gelişmesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

16. Planlama eksikliği: Türk güreşinin gelişmesini 
sağlayacak kısa-orta ve uzun vadeli uygulanabilir plan ve 
projelerin gerçekleştirilememiş olması da olumsuz etkenlerden 
biridir. 

17. Finansman eksikliği: Türk sporunun gelişmesini 
sağlayacak olan maddi kaynak yetersizliği halen devam etmektedir. 
Bu konunun en uygun çözümü özel teşebbüsün spora daha fazla 
kaynak ayırmasıdır. 

18. Eğitim merkezlerinin yetersizliği: Ülkemizde henüz 
nüfusu bir milyonun üzerinde olan 11 şehrimizden, Ankara’da 2, 
İstanbul’da 2, İzmir’de 1 tane olmak üzere üç şehrimizde toplam 5 
adet kamp ve eğitim merkezi bulunmaktadır. 

19. Türk sporunun önemli eksikliklerinden biri de, eğitici 
ve tanıtıcı yayın eksikliğidir. Halen ülkemizde yetişmiş spor 
elemanlarına hitap edecek yayınlar yok denecek kadar azdır. 

20. Okul sporunda güreşe gerekli ilginin gösterilmemesi; 
gençlerimizin bu spor dalma yönlenmelerini engellemektedir. 

III. ALTINCI PLAN DÖNEMİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

Türk Güreşinin önümüzdeki plan döneminde arzu edilen 
seviyeye çıkarılması için; İnsan gücü, tesis, malzeme, 
organizasyon, eğitim ve kaynak ayırımı, yetenek tarama ve seçimi 
gibi unsurlar dikkate alınarak uygulanabilir tedbirlerin ele 
alınmasında fayda vardır. 

önümüzdeki plan döneminde ele alınması gereken tedbirler şu 
şekilde özetlenebilir. 

1- Güreş federasyonunun özerkliğe kavuşturulması: Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma planında ilke olarak "özerk Güreş Federasyonu 
Kanun Tasarısının 1989-1990 yıllarında çıkarılması" yer 
almalıdır. 
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Federasyon başkanlığı ülkedeki bütün güreş faaliyetlerini, 
bir başka makam onayına ihtiyaç duymadan yönetecek şekilde 
düzenlenmeli, kanunlar çerçevesinde federasyonlara mali ve idari 
özerklik kazandırılmalıdır. 

Hazırlanacak kanunda Güreş federasyonunun görev, yetki ve 
sorumlulukları tesbit edilmeli ve kanuna dayalı diğer hukuki 
mevzuatlarla eksiksiz çıkarılmalıdır. 

2- Güreş eğitim merkezleri kurulması: Altınca plan 
döneminde, sporcudan hakemine, antrenöründen idarecisine 
varıncaya kadar teorik ve pratik eğitim çalışmalarının 
yürütüleceği güreş eğitim merkezlerinin bir an önce kurulması ve 
uygulamalara geçilmesi zaruridir. 

öncelikle deneme mahiyetinde Ankara’da Hasanoğlan veya 
Gölbaşı’nda çok maksatlı bir Güreş eğitim merkezi kurulmalı, 
ayrıca Bursa (Uludağ), Bolu (Aladağ) ve Kayseri (Talaş) da 
sürekli kamp ve tali eğitim merkezleri oluşturulmalıdır. 

3. Mevzuat çalışmalirinin tamamlanması: Bir hizmetin 
eksiksiz yapılabilmesi için, hizmetin hukuki dayanaklarının çok 
iyi şekilde tesbit edilip uygulamaya konmasıyla mümkündür. 

Altıncı plan döneminde güreşle ilgili hukuki yapının tam 
olarak gözden geçirilmesi ve mevzuat başlıklarının doldurulması 
için, güçlü bir hukuk bürosunun kurulması ve işletilmesi 
zaruridi r. 

4. Devletin güreş sporuna ilgisinin çekilmesi: Meselenin 
çözümü Altıncı plan döneminde kamu kesiminin güreşle ilgisinin 
tesadüflere bırakılmamasıdır. 

Alınacak tedbirler her kamu kuruluşunun bir güreş takımı 
kurulması ve finanse etmesi ve diğer hususların yönetmeliklerle 
düzenlenmesi ve hatta güreş federasyonunun bu konuda denetleme 
yetkisine sahip kılınması gereklidir. 

5. Merkezi teşkilatın uygun fiziki şartlara kavuşturulması. 

6. Okul spor faaliyetlerinde güreşin teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi. 

7. Güreşle ilgili eğitici ve tanıtıcı yayınların teşviki ve 
desteklenmesi. 

8. Geleneksel güreş dallarının teşviki, desteklenmesi ve 
organize edilmesi. 

9. önümüzdeki dönemde Güreşle ilgili Dünya ve Avrupa 
şampiyonaları organizasyonlarının gerçekleştirilmesi. 

116 



10. Kitle iletişim araçlarının mutlaka güreş sporuna 
ilgisinin çekilmesi ve bu ilginin topluma yansıtılmasının 
sağlanması. 

11. Güreşle igili Dünyadaki gelişmelerin yakın takibi için 
gerekli elemanların yetiştirilmesi. 

12. Antrenör ve hakemlik müessesesine işlerlik 
kazandırılması. 

13. Güreşle ilgili yarışmaların teşviki. 

14. Mevcut tesislerden bir kısmının münhasıran güreşe 
ayrılması 

15. Güreş malzemelerinin üretimi ve standardizasyonu. 

16. Güreşle ilgili bilimsel araştırmaların teşviki ve 
desteklenmesi. Bu alanda Üniversitelerle işbirliğinin sağlanması. 

17. Yetenek arama, seçimi ve yetiştirilmesi konusunda 
bilimsel verilere dayanılması. 

18. Güreşle ilgili uygulanabilir plan ve projelerin 
geliştirilmesi, 

19. Belirli aralıklarla güreş şurasının toplanması. 

20. Başarılı güreşçilerin korunması ve desteklenmesi. 

21. Laboratuvar araştırmalarına dayalı bilimsel antreman 
metodlarının geliştirilmesi, 

22. Federasyon bünyesinde arşiv ve dokümantasyon merkezinin 
kurulması ve işlerliğinin sağlanması. 

23. Altıncı plan döneminde 35 adet tam teşekküllü kondiisyon 
merkezi, 150 adet tali kondüsyon merkezi, 1000 adet güreş minderi 
100 adet çeşitli büyüklükte güreş salonu, 15 bin adet güreşçi 
malzemesinin temini yoluna gidilmelidir. 
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EKLER 

(GÜEEŞ) 
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EK - I 

GÜREŞLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR 

A. KARAKUCAK GÜREŞLERİ 

On asırdır temel kaidelerinde bir değişiklik olmadan devam 
.den, çimen üstünde veya toprak sahalarda, çayırlarda ve harman 
’erlerinde, vücudun üst kısmı ile çıplak ayakla kıran kırana 
’apılan bir türüdür. 

Karakucak güreşlerinde pehlivanlar, pırpıt denilen kıldan ve 
’a kaniviçe, yahut bir nevi yelken bezinden yapılmış ve ıslanınca 
’ücuda yapışan dar pantolonlar giyerek güreşirler. 

Karakucak güreşleri bazı bölgelerde giyilen kıyafet ve 
durallardaki değişikliklere göre farklı şekillerde 
simlendirilmiştir. Bunların en önemli örnekleri Hatay çevresinde 

.era edilen ABA güreşleri Don veya Şalvar giyilerek yapılan 
diğer güreş şekilleridir. 

Karakucak güreşleri Türk Güreşinin temel kaynağını teşkil 
itmektedir. 1930-1960 yılları arasında yetişen Dünya ve Olimpiyat 
şampiyonlarının büyük bir çoğunluğu karakucak güreşinden yetişmiş 
ılup önümüzdeki dönemin şampiyonların da bu meydanlardan 
yetişeceğine inanmaktayız. 

B. YAĞLI GÜREŞLER 

Orta Asya’dan, Anadolu’ya karakucak güreşini getiren Türk 
loyları Rumeli’ye geçtikten sonra burada yağlı güreşi geliştirmiş 
/e kısa zamanda Anadolu’ya yayılmıştır. 

Adından da anlaşılacağı gibi yağlanarak yapılan bu güreşte 
pehlivanlar, kısbet adı verilen meşin, vidala, vekat.a gibi 
derilerden yapılmış dar paçalı, bir nevi pantolon giyerek 
güreşirler. 

Bugün ülkemizde yılda 260-270 civarında yağlı güreş 
organizasyonu yapılmakta olup bunun en önemlisi bu yıl 626. sı 
yapılan "KIRKPINAR YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ” dir. 

C. ABA GÜRELLERİ 

Hatay ve, Gaziantep dolaylarında yaygın olan aba güreşi, 
yakasız, kaban uzunluğunda, yarım kollu, koltuk altı bölümü kol 
ucundan koltuk altına kadan kesik, keçeye benzer, kalın kumaştan 
ya da deride/n dikilen bir güreş kıyafeti ile yapılır. 

Güreşdi, güreşe çıkarken üzerinde bir şortu kalmak üzere 
soyunur, abayı giyer, belinde palaska veya ipekli kumaştan 
yapılan kemerini bağlar ve güreş meydanına çıkar. 
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Aba güreşi yapılan köylerde güreşçilerin isim listeleri 
masa hakemine gönderilir, masa hakemleri bütün güreşçileri sıra 
ile yazarlar ve kura çekilerek eşleşirler. Eşlenen güreşçiler 
mersanda güreşe başlarlar. Güreşin süresi 7 dakikadır. Yerde 2 
dakikadan fazla güreş sürdürülmez. Süre sonunda galip gelen 2. 
tura çıkar, yenilen ise elenir. Yenişemeyenler eş değiştirirler. 

MERSAN : Güreşin yapıldığı alan 

MERSAN TELLALI : Güreşçilerin adlarını yüksek sesle okuyan 
görevi i. 

REY VERMEK : Güreşi bırakmak. 

TEKE DÜŞMEK : Tur atlamak. 

MARKABAN : Isınma güreşi. 
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EK - II 

1923-1988 YILLARI ARASINDA GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
YAPANLARIN İSİM VF, GÖREV SÜRELERİ 

ADI SOYADI GÖREV SÜRESİ 

1 . Ahmet FE1CERİ 1923-1937 

2. Vehbi EMRE 1937-1939 
o Tayyar YALAZ 1939-1943 
.4 Vehbi EMRE 1943-1951 

5 . Sadullah ÇİFTÇtOGI.U 1953-1958 

6. Seyfi Cenap BFRKSOY 1958-1960 

7 . Vehbi EMRE 1960-1961 
8. Münir ÇALIŞKAN 1961-1963 

9 . Seyfi Cenap BERKSOY 1963-1964 
10 . Muslihittin METE 1964 
11 . Sedat BOLAYIR 1964-1968 
12 . Cihat USKAN 1968-1970 
13. Cemil ERKÖK 1970-1971 
14 . Mehmet AKZAMBAK 1971-1972 
15 . Tahsin YAVCAN 1972-1973 
16. Cihat USKAN 1973-1974 
17. Nihat IŞITMAN 1974-1975 
18. Fazlı ARINŞ 1975-1976 
19. Alp KARABİBER 1976-1977 
20. Haydar ÖZÖGRETMEN 1977-1978 
21 . Zeki AVRALIOGLU 1978 

22. Niyazi CİVELEK 1 978 
23 . Ahmet AYIK 1978-1979 
24 . Zeki AVRALIOGLU 1979 
25 . Vehbi EMRE 1979 
26 . Osman ATAÇ 1980-1984 
27 . Hasan BOZBEY 1985 
28 . Halil ATA 1986-1987 

29 . Tahsin ALBAYRAK 1987-1988 
30. Yalçın İPBÜKEN 1988 

31 . Esat GÜÇHAN 1988-
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EK - III 

NÜFUSU BİR MİLYONUN ÜZERİNDE OLAN ŞEHİRLERİN SPORCU VE TESİS 
ENVANTERİ 

(1984 SONU) 

ŞEHİR NÜFUS SPORCU 
SAYISI 

GÜREŞÇİ 
SAYISI 

SALON STAD SAĞLIK 
MERK. 

EGT. 
MERK. 

TESİS. 
TOP. 

KARAKUCAK 
TESİS. 

ADANA 1.925.940 20.134 398 11 7 - - 30 -

ANKARA 3.306.327 53.153 995 21 4 1 2 78 -

BURSA 1.324.015 13.062 507 6 7 - - 32 -

HATAY 1.002.252 13.563 816 4 5 - - 18 -

İÇEL 1.034.085 13.534 585 5 3 - - 14 -

İSTANBUL 5.842.985 88.870 4 .095 13 8 - 2 60 -

İZMİR 2.317.829 30.750 1.107 27 6 2 1 76 -

KONYA 1.769.000 18.617 230 1 1 6, - - 38 -

K.MARAŞ 1.050.130 16.621 1.983 1 1 - - 7 1 

SAMSUN 1.108.710 20.290 1.022 4 5 - - 14 

ZONGULDAK I.044.945 9. 128 140 5 5 _ _ 16 



EK - IV 

OLİMPİYAT TARİHİNDE TÜRK GÜREŞÇİLERİNİN ALMIŞ OLDUKLARI MADALYA 

LİSTESİ 

YIL YER Kg. Adı Soyadı Madalya 

1936 BERLİN 79 Ahmet KİREÇLİ Bronz 

1948 LONDRA 57 Nasuh AKAR Altın * 

62 Gazanfer BİLGE Altın * 

67 Celal ATİK Altın * 

73 Yaşar DOGU Altın * 

52 Hal it BALAMİR. Gümüş 
79 Adil CANDEMİR Gümüş 

1952 HELSİNKİ 52 Haşan GEMİCİ Altın * 

62 Bayram ŞİT Altın * 

87 Adil ATAN Bronz 

1956 MELBOURNE 57 Mustafa DAGITSANLI Altın * 

AĞIR Hamit KAPI,AN Altın * 

73 İbrahim ZENGİN Gümüş 
52 Hüseyin AKBAŞ Bronz 

1960 ROMA 52 Ahmet BİLEK Altın * 

62 Mustafa DAGISTANLI Altın * 

79 Haşan GÜNGÖR Altın * 

87 İsmet ATLI A111 n * 

73 İsmail OĞAN Gümüş 
AĞIR Hamit KAPLAN Gümüş 

1964 TOKYO 78 İsmail OĞAN Altın * 

57 Hüseyin AKBAŞ Gümüş 
87 Haşan GÜNGÖR Gümüş 
97 Ahmet AYIK Gümüş 
AĞIR Hamit KAPLAN Bronz 

1968 MEKSİKO 78 Mahmut ATAI.AY ALTIN * 

97 Ahmet AYIK ALTIN * 

1972 MÜNİH 62 Vehbi AKDAG Gümüş 

123 



1976 

1980 

1984 

1988 

1936 
1948 

1952 
1956 

1960 

1964 
1968 
1972 
1976 
1980 

MOSKOVA 

LOSANGELES AĞIR 

SEUL 

GREKO ROMEN 

BERLİN 61 
LONDRA 62 

agir 
52 
79 
57 

73 
67 
52 
62 
73 
87 

TOKYO 70 
MEKSİKO 
MÜNİH 
MORTREAL -
MOSKOVA 

HELSİNKİ 
MELBOURNE 

RO'ÎA 

Ayhan TAŞKIN Bronz 

Necmi GENCALP Gümüş 

Yaşar ERKAN Altın 
Mehmet OKTAY Altın 
Ahmet KİREÇÇİ Altın 
Kenan OLCAY Gümüş 
Muhsin TAYFUR Gümüş 
Halil KAYA Bronz 

Mithat BAYRAK Altın * 
Rıza DOĞAN Gümüş 
Dursun Ali EGRİBAŞ Bronz 
Müzahir StLLE Altın * 
Mithat BAYRAK Altın * 
Tevfik KIŞ Altın * 

Kazım AYVAZ Altın * 
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EK - V 

DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA TÜRK GÜREŞÇİLERİNİN ALMIŞ OLDUKLARI MADALYA 
LİSTESİ 

SERBEST STİL 

YIL Yer Kg. Adı Soyadı Madalya 

1951 HELSİNKİ 52 Ali YÜCEL Altın * 
57 Nasuh AKAR Altın * 

62 Nurettin ZAFER Altın * 
73 Celal ATİK Altın * 

79 Haydar ZAFER Altın * 
87 Yaşar DOGU Altın * 
67 İbrahim ZENGİN Bronz 

1954 TOKYO 52 Hüseyin AKBAŞ Altın * 

57 Mustafa DAGISTANLI Altın * 
62 Bayram ŞİT Gümüş 
79 İsmet ATLI Gümüş 
87 Adil ATAN Gümüş 
agir İrfan ATAN Bronz 

1957 İSTANBUL 52 Mehmet KARTAL Altın * 

57 Hüseyin AKBAŞ Altın * 
62 Mustafa DAGISTANLI Altın * 

AĞIR. Hami t KAPLAN Altın * 
67 Hayrullah ŞAHİN Gümüş 
73 İsmail OĞAN Gümüş 
79 Haşan GÜNGÖR Gümüş 
87 İsmet ATT.I Gümüş 

1959 TAHRAN 5 7 Hüseyin AKBAŞ Altın * 

62 Must a fa DAGISTANLI A 1 1.1 n * 

52 Ahmet BİLEK Gümüş 
AĞIR. Hamit KAPLAN Gümüş 
67 Hayrullah ŞAHİN Bronz 

73 İsmail OĞAN Bronz 

1961 YOKOHAMA 62 Yunus PEHLİVAN Gümüş 
AĞIR Hamit KAPLAN Gümüş 
52 Cemal YANILMAZ Bronz 

57 Hüseyin AKBAŞ Bronz 

87 Haşan GÜNGÖR Bronz 

1962 TOLEDO 57 Hüseyin AKBAŞ Altın * 

87 Haşan GÜNGÖR Gümüş 
52 Satılmış TEKTAŞ Bronz 

1963 SOFYA 52 Celal Yanılmaz Altın * 
78 İsmail OĞAN Bronz 

97 Hamit KAPLAN Bronz 

1965 MANCHEST 97 Ahmet AYIK Altın * 

70 Mahmut ATALAY Gümüş 
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1966 

1967 

1970 

1974 

1978 

1987 

GREK 

1938 

1939 

194 7 

1966 

1967 

1969 

TOLEDO 78 
57 
87 
97 
63 
70 

Mahmut ATALAY Altın * 
Kasan SEVİNÇ Gümüş 
Haşan GÜNGÖR Gümüş 
Ahmet AYIK Gümüş 
Nihat KABANLI Bronz 
Seyit Ahmet AGRALI Bronz 

YENİ DELHİ 

EDMONTON 

97 

52 
100 

Ahmet AYIK Altın * 

Ali Rıza ALAN Altın * 
Gıyasettin YILMAZ Bronz 

İSTANBUL 52 

82 
62 

90 

Ali Rıza ALAN 

Mehmet UZUN 
Vehbi AKDAG 

Mehmet GÜÇLÜ 

Gümii ş 
Gümüş 
Bronz 

Bronz 

MEKSİKO 

CLERMONT 

90 

57 

İsmail TEMİZ 

Ahmet AK 

Bronz 

Bronz 

ROMEN STİL 

REVAL 

OSLO 

PROG 

61 

66 

87 

73 
79 
87 
67 

Mehmet ÇOBAN Gümüş 

Yaşar DOGU Gümüş 
Mustafa ÇAKMAK Gümüş 
Yaşar DOGU Altın 
Muhsin TAYFUR Gümüş 
Mustafa ÇAKMAK Gümüş 
Celal ATİK Bronz 

ESSEN 87 
82 

Tevfik KIŞ 
Ali KAZAN 

Altın * 

Bronz 

MİNSK 78 
63 

Sırrı ACAr 
İlhan TOPSAKAL 

Altın * 

Bronz 

MODENA 62 
AĞIR 
52 
48 

Metin ALAKOÇ 
Ömer TOPUZ 

Şefik NAMLI 
Muzaffer CAn 

Altın * 
Altın * 
Gümüş 
Bronz 
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OKÇULUK ALT KOMİSYON RAPORU 

Komisyon Çalışmalarına Katılanlar : 

Başkan : Y.Doç.Dr.Uğur ERDENER 

Başkan Yrd. : Kemal NOYAN 

Raportör : Kemal ERER 

Üyeler : ÇOBANOGLU, Yılmaz (Dr.) 

ERATALAY, Kenan (Prof.Dr.) 

ONGUN, Aybars 

YÜCEL, Oktay 
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OKÇULUK 

X. GİRİŞ VE TARİHÇE 

Türklerin gerçek ata sporu olan okçuluk yüzyıllar boyunca bu 
geleneksel özelliğini muhafaza etmiş, gerek tarihimiz içinde, 
gerekse İslam dininde özel bir yere sahip olmuştur, Türk 
tarihinin Orta Asya’ya uzanan derinliklerinde önceleri bir savaş 
aracı olarak kullanılan ok ve yay, ateşli silahların keşfinden 
sonra, giderek güzide bir spor dalı olarak zengin kültürümüz 
içindeki yerini almıştır. 

Osmanlı ordusu içinde özel bir yere sahip kılınan okçuluk 
adeta bir sanat kolu olarak kabul edilmiş ve Fatih Sultan 
Mehmet’ten itibaren tüm padişahlar okçuluk sporu ile bizzat 
meşgul olmuşlardır. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında 
İstanbul’u fethinin hemen ardından tesis edilen ok meydanı, ok 
talim yeri olarak bu sanat koluna vakf ve tahsis edilmiş ve 
"Üzerinden kuş uçurulmaya" iradesiyle konunun önemi 
vurgulanmıştır. Zaferden zafere koşarak Osmanlı İmparatorluğunu 
aysktî t'ltan, Orduların Viyana kapılarına değin dayanmasını 
sağlayan savaş gücünü Türk akıncılarının okçuluktaki maharetine 
bağlayabiliriz. Osmanlı yaşamında yüzyıllar boyunca önemli yer 
işgal eden okçuluk hakkında çeşitli kütüphanelerimizde 60 
civaı :ida el yazması eser bulunmakta, ancak bu eserlerin eski 
yazı ile yazılmış olmaları incelemeyi güçleştirmektedir. 

Tarihsel belgeler incelendiğinde, Tiirklerde okçuluğun M.Ö. 
5000 yıllarında başladığı ve okçuluk ile ilgili kuralların 
konulup uygulanmasının Oğuzlar ile gerçekleştiği görülür. Türk 
kavimleri süresince, Sümerler, Elamlar, Akadlar, Iskitler, 
Hunlar, Avarlar ve Hititler ile devam eden Okçuluğa yakın ilgi, 
Oğuzlar’ın Müslümanlığı kabülünden sonra daha da gelişerek en 
parlak devrine Osmanlılar ile ulaşır. 

Osmanlılar döneminde, okçuluğu ciddi kurallara bağlayarak 
yarışma esası içine alan ve tesis kuran hükümdar, daha önce de 
belirtildiği gibi Fatih Sultan Mehmet’tir. Her ne kadar Fatih’ten 
önceki bazı hükümdarların dönemlerinde çeşitli okçuluk 
yarışmaları yapılmış ise de, okçuluğun bir esasa bağlanarak ciddi 
bir şekilde ele alınması, saha ve tesislerin oluşturulması Fatih 
Sultan Mehmet’in emri ile başlar. İstanbul’un fethinden sonra 
Kasımpaşa semtinde kurulan ve bugün ancak çok az bir bölümü 
korunabilmiş Ok Meydanı, Fatih’in bu spora verdiği önemi açıkça 
belirtmektedir. Fatih’ten sonraki hemen tüm hüküdarlar bu sahayı 
genişletip, ilave tesisler yapmışlar, diğer şehirlerde de sahalar 
tesis etmişlerdir. IX. Beyazıt döneminde bununla da 
yetinilmemiş, okçular özel olarak himaye edilmiş, okçuluk 
malzemeleri ile uğraşan sanatkarlar bir araya toplanarak, bunlara 
her türlü imkan sağlanmıştır. Hatta, bu amaçla hemen hemen tüm 
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sanatkarlar İstanbul’a getirtilmiş ve II. Beyazıt’m kendi adına 
'apılan Beyazıt Camii’nin arkasında inşa edilen "Okçular Caddesi" 
ıdeki "Okçular Çarşısı" kurulmuştur. XV. ve XVI. yüzyıl]arda 
stanbul’da sayıları 500’ii bulan ok ve yay ima] eden atölye ile, 
izel olarak okçuluk eğitimi yapılan okulların bulunduğu gerçeği 
likkate alınacak olursa, bu spor dalında ne denli zengin bir 
;eçraişe sahip olduğumuz kolayca anlaşılacaktır. 

0 devirde, bir okçu için rekort.aşı anıtı dikilebilmesi için, 
ıkun en az 660 m. (1000 gez) atılması gerekirdi. önce, rüzgara 
;öre atış yönü tayin edilerek, atışın başlama noktasına bir taş 
ayaktaşı), sonra da okun eriştiği noktaya bir anıttaş 
'menziltaşı) dikilirdi. Yukarıda da belirtildiği gibi, Osmanlı 
mparatorluğu’nda hükümdar ve sadrazamların birçoğu okçu idi. 
lunlarm içinde özellikle Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa 
adrazamlığı esnasında okçuluk ile ilgili bir kanun (ferman) 
aymlıyarak bu ’ spora verilen özel önemi vurgulamıştır. Bugün 
slı Topkapı Müzesi arşivinde bulunan bu ferman spor ile ilgili 
lk kanun olma özelliğini taşımaktadır. 

Hayvan boynuzu, sinir vb. organik maddeler ve ahşap 
lalzemenin sentezi ile imal edilen eski Türk yaylarının inanılmaz 
eknik güçleri bugün dahi okçuluk tekniği ile yakından ilgilenen 
BD, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin teknik adamlarını hayretler 
çinde bırakmaktadır. Günümüzde ileri teknoloji ile üretilmiş 
avlar ile 250 m. mesafeye zorlukla ok atılırken, eski Türk 
aylarıyla 1000-1200 m.’lere ok atılabilmesi bu hayretin en 
nemli nedenini oluşturmaktadır. 

Okçuluk tarihimize dakkatli bir göz atıldığında, Fatih 
ultan Mehmet’ten II. Beyazıt’a uzanan dönemin ciddi bir 
Planlama Dönemi" olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. IT. 
eyazıt’tan II. Selim’in ölümüne kadar geçen süre ise "Gelişme 
evri" olarak kabul edilmektedir. II. Selim’den TTT. Sel iııı’e 
adar olan dönemde de hükümdarlar okçuluk ile özel olarak 
lgilenmişlerdir. Ancak, III. Selim’in tahta, geçmesinden II. 
ahmut’un ölümüne kadar geçen süre "Yeniden yükselme Devri" 
larak tarihe geçmiştir. Bu dönem II. Abdü1 ham i d’in tahta 
ıkmasına kadar devam eder. II. Abdülhamid’den V, Mehmet’in 
lümttne kadar geçen süre ise okçuluk için "Duraklama ve Gerileme 
evri" dir. Padişah Vahdettin’in dönemi (1918-1920) okçuluk 
anatkarlarının ellerindeki sanatı bırakarak başka işlere 
öneldiği ve bu iş ile ilgilenenlerin 3-5 kişiye kadar düştüğü 
ir dönemdir. 

A. İSLAMDA OKÇULUK 

Okçuluk İslam dininde çok önemli bir yer tutmaktadır. öyle 
i, okçuluk adeta hayatın ayrılmaz bir parçası olarak kabül 
dilmiştir. Bizzat Hz. Muhammed’de ok atmış ve savaşlarında ok 
ullanmıştır. Hz. Peygamber ayrıca ok atma hususunda bir çok 
adis-i şerif beyan etmişlerdir. özellikle bir hadislerinde, 
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"Evinizdeki kölenize bile ok atmayı öğretiniz" buyurmaları 
okçuluğa verdiği büyük önemi vurgulamaktadır. Hadislerden 
bazıları şöyledir: "Okçuluğu ve Kur'an-ı öğreniniz", "Bizim 
hakkımız gibi çocuklarında bizde hakları vardır, ki o hak ona 
yazı yazma ile ok atmayı öğretmek ve helal miras bırakmaktır. 
"Ok atmak islamın meziyetlerinden bir meziyettir" "Kim okçuluğu 
öğrendikten sonra bırakırsa küfran-ı nimet etmiş olur." 

B. CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK OKÇULUĞU 

1923-1937 yılları arasında, eski Türk okçularının 
ailelerinden gelen üç beş kişi, aralarına hevesli gençleri de 
alarak İstanbul’un çeşitli semtlerinde ok atışları yapmışlar ve 
bu sporu yürütmeye çalışmışlardır. Türk okçuluk tarihinin 
efsanevi ismi Tozkoparan’ın ikinci kuşak torunları olan İbrahim 
ve Bekir özok ile, Türk Okçuluğuna ilk kitabı armağan eden 
Mustafa Kani’nin torunu Vakkas Okatan, bu spora yakın ilgi duyan 
Prof.Necmettin Okyay, Hafız Kemal Gürses ve yine o devrin 
Beyoğlu Vakıflar Müdürü ve Milli Sporlar Federasyonu Başkanı 
Baki Kunter’in girişimleri sonucu kurulan "Okspor Kurumu" 
adındaki kulüp, Cumhuriyet dönemimizin ilk ciddi atılımı 
olmuştur. İstanbul Beyoğlu Halkevi’nde Ulu önder Atatürk’ün 
direktifleri ile ve milli sporumuz okçuluğun canlandırılması 
amacıyla 1937 yılında kurulan bu kulüp Atatürk’ün ölümünden sonra 
himayesiz kalmış ve dağılmıştır. İlk bayan okçumuz olan Betür 
Diker (0r)o yıl yapılan 19 Mayıs gösterilerindeki atışları ile 
Atatürk’ün dikkatini çekmiş ve Ulu önder Halim Baki Kunter’e "Bu 
kız ile ilgilenin" demiştir. 

Cumhuriyet dönemimizde okçuluğun yok olmaya yüz tuttuğu 
yaklaşık 15 yıllık bir süreyi takiben, eski okçulardan Bahir 
özok’un oğlu Fazıl özok 1953 yılında devrin Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ile temas sağlayarak desteğini almış ve okçuluk sporu o 
yıllarda, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesine alınarak 
Atıcık Federasyonuna bağlanmıştır. 8 Mart 1961 tarihinde ise, 
Atıcılık Federasyonu’ndan ayrılarak müstakil bir federasyon 
haline gelmiştir. 

tik kez 1900 yılında Paris Olimpiyat Oyunlarına alınan 
okçuluk sporu o tarihden beri olimpik bir dal olarak kabül 
edilmiştir. 1931 yılında Uluslararası Okçuluk Federasyonu (FİTA) 
kurulmuş, Türkiye 1955 yılında 16. üye olarak bu büyük 
organizasyona katılmıştır. Tüm dünyada okçuluk sporunun gelişimi 
için oldukça disipline bir çalışma içinde bulunan FİTA’nın bugün 
80’e yakın üye kuruluşu bulunmaktadır. Kore, Sovyetler Birliği, 
İtalya, Japonya gibi büyük rekortmen sporculara sahip ülkeler 
bizden çok sonra bu kuruluşa üye olmuşlardır. 

1961 yılında ilk defa uluslararası yarışmalara katılmaya 
başlayan Türk okçuları, federasyon organizasyonundaki bazı 
eksiklikler nedeniyle ne yazık ki uzun yıllar başarılı 
olamamışlar; malzeme, tesis ve benzeri nedenlerle de okçuluk yurt 
düzeyinde yeterince yayılamamıştır. 1 Ocak 1982 tarihi itibariyle 
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'aklaşık 35 lisanslı sporcu mevcudu, o günden bu yana izlenen 
'eni bir yönetim anlayışı ile günümüzde 2000’lere ulaşmış; daha 
la önemlisi, sporcu kalitesi hızla yükseltilerek önemli 
ıluslararası yarışmalarda Türkiye isminin ön plana çıkmasının 
sağlanması mümkün olmuştur. özellikle son 4-5 yıldır, bu sporun 
Jelişimi için son derece gerekli olan kaliteli malzeme ithal 
ıdilerek sporcularımızın istifadesine sunulmaktadır. Yine, teknik 
îğitici eksiği de yurt içi ve yurt dışı kurslarla hızla 
;iderilmektedir. Okçuluk Federasyonu tarafından, özellikle 
960’lardan bu yana geçen yirmi yılda okçuluk sporunda ileri 

îiden ülkeler ile aramızdaki: mesafenin büyük ölçüde açılmış 
ılmasının nedenleri üzerinde önemle durulmuş ve yapılan dinamik 
ırogramlar, bu programlara Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
-lüdürliiğü ile Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Raka.nl ığı’mn yakın 
desteği sayesinde önemli mesafeler alınmıştır. Uluslararası 
ılatformda Türkiye imajı hızla ön planlara çıkarılmış, bu sporun 
leri ülkeleri ile yakın diyaloglar kurulmuştur. 5 yıl önce hiç 
isanslı hakemi bulunmayan Türkiye bugün 3 tane uluslararası 

lakeme sahip duruma ulaşmıştır. 

C. GÜNÜMÜZE OKÇULUK SPORU 

Bugünkü okçuluk sporunun geleneksel Türk Okçuluğundan farklı 
ılduğu savı ileri sürülebilir. Ancak, hızla gelişen zaman içinde 
;üm kurumların olduğu gibi spor dallarının da esaslı değişimlere 
ığraması kaçınılmazdır. Ayrıca, temel nokta aynıdır ve değişmesi 
3ÖZ konusu değildir. Oku uzağa ve belli bir hedefe atmak ... 
Jeğişen, sadece bu atışın ne şekilde yapılacağı, ne kadar sürede 
jlacağı, kaç ok atılacağıdır. Yani, olayın herkesin zevk 
alabileceği, seyir edilebilen bir yarışma şekline 
iönüştürülmesidir. Tekrarlamak gerekirse, temel öge oku belli bir 
ıedefe atmak, isabet kaydetmektir. Okçuluk yalnız fiziki gücü 
değil, üstün bir tekniği, iyi bir konsantrasyon yeteneğini de 
-gerekli kılmaktadır. 

1988 Seul Olimpiyat Oyunları’nm 4 altın madalyasından 3’üne 
sahip olan Kore, okçulukta yaptığı büyük hamleyi, ülke çapında 
geleneksel spor dalı olma özelliğine borçludur. Okçuluk Kore 
sarihinde de özel yer işgal etmekte ve geleneksel özelliği 
ıedeniyle devlet tarafından özellikle desteklenmektedir. Bugün 
iünyada yayınlanan tüm okçuluk kitaplarında Türk okçuluğundan 
izel olarak söz edilmesi ve dünya okçuluk tarihi içindeki özel 
ferinin vurgulanması bu geleneksel sporumuz için çok anlamlı 
ılmakla birlikte, sorunların kısa bir zaman periyodu içinde 
çözümlenerek, Türk okçuluğunu tarihteki yerine ulaştırma 
gereğini de ortaya çıkartmaktadır, özellikle son 5 yıl içinde her 
yıl yaklaşık %80 artan bütçe imkanlarıyla desteklenen ve oldukça 
ıızlı bir kalkınma sergilenen bu ata sporumuza, devletimizin 
yakın desteğinin mutlaka devam gerekmektedir. 
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Henüz XV. yüzyılda müstakil okçuluk tesislerine sahip olan 
Türk Okçuları, bugün bu imkanlara ne yazık ki sahip 
bulunmamaktadırlar. Yakın gelecekte ciddi aşamalar beklediğimiz 
bu geleneksel spor dalımızda, ivedi olarak, -başta 3 büyük 
şehrimizde olmak üzere- müstakil tesislere ihtiyaç bulunmaktadır. 
Yine, ülkemizde okçuluk ile ilgili her türlü planlamayı yapma ve 
bunun yürütülmesi ile yükümlü bulunan Türkiye Okçuluk 
Federasyonu’nun acilen yeterli nitelikli personele ve yeterli 
çalışma mekanına kavuşturulmasında büyük yararlar mütalaa 
edilmektedir. Yine, Federasyon hizmetlerinin yürütülmesinde 
karşılaşılan ve giderilmesi çok basit görünen mevzuat 
engellerinin de ortadan kaldırılması hizmet verimliliğini önemli 
ölçüde arttıracaktır. 

II. ALTINCI BEŞ YTLLIK PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ 

Teknik Eğitim kavramının, tüm faaliyetlerin esası kabul 
edildiği okçuluk spor dalında VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde de eğitim ağırlıklı bir planlama öngörülmektedir. 

A) Antrenör Eğitimi : 

VI. Plan döneminde okçuluk sporunun 25-27 bölgede organize 
faaliyet olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Bu sayı, 1989 yılı 
itibarıyla 20 olacaktır. Bu bölgeler şunlardır: Ankara, İstanbul, 
İzmir, Antalya, Samsun, Edirne, Sakarya, Bolu, Balıkesir, 
İsparta, Muğla, Aydın, Yine, VI. Plan döneminde tüm faal 
bölgelerde nitelikli sözleşmeli antrenörlerin istihdamı hedef 
alınmaktadır. 1988 yılı itibarıyla Okçuluk Federasyonu 2’si milli 
takım antrenörü olmak üzere, toplam 5 adet sözleşmeli kadrolu 
antrenöre sahip bulunmaktadır. Bu antrenörlerden biri yabancı 
uyruklu olup, tüm dünyada yeteneğini kanıtlamış bir kişidir. 1988 
yılı sonunda göreve başlayan bu antrenör sayesinde VI. Plan 
döneminde yürütülmesi planlanan teknik eğitim faaliyetleri daha 
ciddi şekilde organize edilebilecektir. Nitelikli antrenörlerin 
yetiştirilmeleri amacıyla yeni plan döneminde her yıl en az 2 
adet temel antrenör kursu ile, 2. ve 3. kademe antrenörler için 
yine her yıl 2 kez tekamül kursu açılması planlanmaktadır. Bu 
plan dönemi sonunda üstün nitelikli 250 antrenör eğiticiye, 
ulaşılması hedef alınmaktadır. Ayrıca, antrenörlerin lisan 
öğrenmeleri teşvik edilmekte ve her yıl 4-5 antrenörün yurt 
dışındaki çeşitli antrenör seminerlerine katılmaları 
amaçlanmaktadır. Plan dönemi sonunda 30 antrenörün bu 
seminerlerden geçirilmiş olması hedef alınmaktadır. Yine, VI. 
plan döneminde 100 Beden Eğitimi öğretmenimizin de okçuluk 
formasyonuna sahip kılınması için muhtelif bölgelerde ikişer gün 
süreli eğitim programlarının uygulanması amaçlanmaktadır. Bu 
yolla, bu spora yeni başlayacak gençlerin seçiminin yapılması ve 
gençlerin okçuluk sporuna yönlendirilmeleri mümkün olacaktır. 
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B) Sporcu Eğitimi. 

1990 yılı başlarında lisanslı sporcu sayısının 2500 olması 
amaçlanmaktadır. VI. plan dönemi sonunda ise bu sayının 5000 
nitelikli sporcuya ulaşması hedef alınmaktadır. Bu spora başlayan 
ler gencin asgari 10 günlük bir temel eğitim kursundan 
geçirilmesi ve her yıl, gelecek vaad eden genç sporcular için 
çeşitli illerde "Sporcu Gelişim Kursları" açılması 
planlanmaktadır. Bu ilke doğrultusunda, her yıl 1 civarında 
sporcu gelişim kursunda, 500 kadar gelecek vaad eden lisanslı 
genç sporcunun (18 yaş altı) eğitilmeleri öngörülmektedir. Milli 
takım seviyesindeki genç sporcular için ise, ayrıca yılda .5-0 
adet, 7-10 gün süreli eğitim kampı yapılması hedeflenmekledir. 

C) Hakem Eğitimi: 

Geçmiş 5 yıllık dönemde 200;e yakın hakem yetişi, iri)erek b 
alandaki eksiğin önemli ölçüde giderildiği okçuluk, sporunda, VI. 
-Plan döneminde de 200 yeni hakemin yetiştirilmesi, esi; i hu kemler 
için de yılda en az 2 kez Tekamül kursu açılması 
hedeflenmektedir. Hakem sayısının ihtiyacın üzerine çıkmama?' ı 
açısından, nitelikli, konusunu iyi bilen yeter sayıda hakem 
yetiştirilmesi hedef alınmaktadır. 

D) Eğitim Malzemeleri : 

Okçuluk faaliyetlerinin planlanması, sporcu 
■performanslarının izlenmesi ve malzeme takibi konularında halen 
kullanılmakta olan bilgisayarın hizmet etkinliğini; arttırılması 
VI. Beş Yıllık Plan döneminde esas alınmaktadır. Ayrına görsel 
eğitim malzemelerinin (video gibi) tüm faal bölgelere 
yaygınlaştırılması nitelikli sporcuların yetiştirilmeleri 
açısından önem taşımaktadır. Yine, VI. Plan döneninde okçuluk 
teknik bilgilerini içeren, ciddi kapsamlı 4-5 yayının 
hazırlanması hedeflenmektedir. 

Sporda gelişmenin temeli, üstün nitelikli spor malzemesinin 
■genç sporculara temini ile atılabilmektedir. Ülkemizde olduğu 
gibi, bir çok batı ülkesinde de ana okçuluk malzemeleri 
üretilmemektedir. İleri teknoloji gerektirmesi, az üretildiği 
zaman çok pahalıya mal olması gibi nedenlerle böyle b:i r iiret. im 
sektörünü oluşturmak mümkün görülmemektedir. Bu nedenle ithalat 
çok daha uçuna mal olmakta, en son döneminde de her yıl asgari 
30.000 ABD doları tutarında üstün vasıflı okçuluk malzemesinin 
ithal edilerek, sporcuların hizmetine sunulmasında zorunluluk 
•bulunmak t ad ır . 
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E) Yarışmalar 

Sporcuların performanslarını izlemenin en geçerli yolu 
şüphesiz yarışmalar olmaktadır. Bu nedenle, plan dönemi içinde 
her yıl yurt içinde 9-10 adet büyük yarışmanın organize edilmesi, 
yurt dışında ise 6-7 yarışmaya katılınması hedef alınmaktadır. Bu 
dönemde bir adet Dünya veya Avrupa Şampiyonasının da ülkemize 
alınması bu sporun daha da popülerize olması açısından sayısız 
yararlar sağlayacaktır. 

F) Hedeflenen Başarı: 

VI. Plan döneminde sporcularımızın Balkan Şampiyonaları, 
Akdeniz ve İslam Oyunları’nda Şampiyon olmaları, Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarında ise ilk 3 dereceye girmeleri hedeflenmektedir. 
Yine, sporcularımızın 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları’nda 
madalya mücadelesi yapmaları plan hedefleri içinde bulunmaktadır. 

G) Geleneksel özelliklerin Geliştirilmesi: 

Günümüzde evrensel boyutlarla ve kurallarla bir yarışma 
sporu olarak gelişen okçuluk sporunda tarihi motiflerimizin 
ortaya çıkarılması ve geleneksel yönün canlandırılması amacıyla 
çalışmalar yapılması Okçuluk Federasyonu tarafından 
hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikle diğer geleneksel 
sporlarımızdan güreş ve cirit ile birlikte, tamamen gösteri 
ağırlıklı faaliyetlerin programlanması yapılmaktatır. Bu 
çalışmaların özellikle Kırkpınar gibi geniş ilgi çeken spor 
olayları ile iç içe yürütülmesinin geleneksel özelliklerin 
canlandırılması yönünden büyük yararlar sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, geleneksel değerleri yaşatmanın, yok 
olmaya yüz tutmuş Okmeydanı’nm zengin tarihsel özelliklerini 
ortaya çıkararak, ciddi bir koruma altına almanın ve anıtsal 
değeri olan menzil taşlarını kurtarmanın bir görev kabul edilmesi 
gerektiği inancındayız. Bu amaçla başta İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ile BTSGM ve Okçuluk Federasyonu’nun iyi bir 
iş birliği ile konuya önemle yaklaşmaları gerekmektedir. 

III. SONUÇ 

Son 5 yılda devletimizin yakın desteği sayesinde önemli 
hamleler yapan ve hızla ileri ülkelerle arasında mesafeyi kapatan 
Türk Okçuluğu, VI. Beş Yıllık Plan döneminde de sağlanacak 
destekler sayesinde ülkemizin en başarılı spor dallarımdan biri 
olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Türk tarihi içinde özel 
ve önemli bir yere sahip olan bu gerçek ata sporumuzun 
desteklenmesi ve tarih süreci içindeki tüm doğu ve batının örnek 
aldığı yerine ulaşması hepimizin arzusu ve görevidir. Bu amaçla, 
her yıl bütçe imkanları çerçevesinde ve ülke gerçeklerini göz 
ardı etmeden sağlanacak imkanlar iyi bir yönetim anlayışı ile 
birleştirildiğinde, ülkemiz için yüz güldürücü sonuçların ortaya 
çıkması hiç de zor olmayacaktır. 
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GELENEKSEL SPOR DALLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNUN ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI İÇİN 

BELİRLEMİŞ OLDUĞU ANA HEDEFLER 

1- Türk Spor Teşkilatı altıncı plan döneminde özerkliğe 
kavuşturulmalıdır. Ancak, özellikle geleneksel spor dallarının 
gelişebilmesi için, yeterli düzeye gelinceye kadar devlet desteği 
sürdürülmelidir. 

2- Geleneksel spor dalları ilgili spor federasyonları 
tarafından yönetilmeli, federasyon başkanları ve kurulları, 
kulüplerin ve ilgili kuruluşların temsilcileri tarafından 
seçilmeli ve federasyonların yönetimi profesyonelleştirilmelidir. 

3- Bütün spor tesislerinin yapım, bakıra ve yönetim görevleri 
mahalli idareler ve spor kulüplerince yürütülmeli, tesis 
yapımında özellikle gereksel spor dallarının ihtiyaçlarının 
karşılanması gözönünde tutulmalıdır. 

4- Profesyonellik eğilimi olan dallarda, profesyonellik 
düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir. 

5- Sporla ilgili olan ve değişik kanunlarda yer alan 
hükümler "SPOR KANUNU" adı ile yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca 
spor konusundaki ihtilaflar milletlerarası spor kuruluşlarının da 
benimsediği gibi adli makamlarca değil, spor teşkilatının kendi 
içinde çözülmelidir. 

6- Sporcu kaynağı olarak bilinen ilk ve orta öğretim 
programları, sporda yetenekli öğrencilerin ve onların başarılı 
olabilecekleri dalların erken belirlenmesine imkan verecek ve 
geleneksel spor dallarına yöneltecek şekilde, yeniden 
düzenlenmeli, ilk öğretimde yüksek okul mezunu Beden Eğitimi 
öğretmenleri görevlendirilmelidir. 

7- Üniversitelerdeki mevcut Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri 
sporla ilgili her kademe ve branşta eleman yetiştirebilen, 
Rektörlüklere bağlı bir yüksek okul şekline dönüştürülmelidir. 

8- Beden Eğitim ve Spor alanında lisans üstü eğitim, sporun 
çeşitli bilim dallarıyla ilişkisi gözetilerek yeterli düzeydeki 
"SPOR BİLİMİ ENSTİTÜLERİ" nin de kurulması sağlanmalıdır. 

9- Geleneksel sporlarla ilgili araştırma ve bilimsel 
çalışmalar spor teşkilatınca özellikle desteklenmeli ve kitle 
iletişim araçlarında, geleneksel spor dallarının tanıtımı ile 
ilgili yayınlar artırılmalıdır. 

10- ülke genelinde Sporcu Sağlık Performans Araştırma ve 
Eğitim Merkezleri, arşiv ve dokümantasyon bölümleriyle de 
desteklenerek yaygınlaştırılmalı, bu merkezlerde kullanılacak 
araç ve gereçlerin standardizasyonu sağlanmalıdır. 

136 





İADE TARİHİ 

2, 

h' b'31-

i 

j 



{■■Mtflllh 
0014330 

c •* 

1! 

SSBN-975-19-0230-4 

DPT Yayınlan Ücretsizdir, Satılmaz 
Yayın ve Temsil Dairesi Matbaa Birimi 1990—ANKARA 


