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AMAÇLAR 

 
 
 

Uluslararası Yarışçılık, Yetiştiricilik ve Müşterek Bahisler Anlaşması, Uluslararası Yarış Otoriteleri Federasyonu tarafından yayınlanmıştır ve tüm 
yargı alanlarına özgü önemli yarışçılık, soy kütüğü idaresi ve müşterek bahis alanlarında tavsiye edilen en iyi uygulamayı ortaya koyan bir dizi 
Maddeyi, eki ve kılavuz ilkeyi bir araya getirmektedir. Anlaşma, aşağıdaki amaçları teşvik etmek suretiyle Yarış Otoritelerine yardımcı olacak 
şekilde tasarlanmıştır: 

kamunun yarışçılık sporunun ve yetiştiricilik endüstrisinin dürüstlüğüne olan güvenini arttırmak.  

atların ve binicilerin sağlık ve güvenliğini korumak.  

uluslararası rekabeti teşvik etmek amacıyla yarışçılık ve yetiştiricilik dünyasındaki yaklaşımları koordine etmek ve uyumlu hale 
getirmek.  

yarışçılıktaki fikri mülkiyet haklarını gayri resmi bahis operatörlerinin korsancılık faaliyetlerine karşı korumak suretiyle yarışçılığı 
tanıtma fırsatlarını ve mali fırsatları maksimum seviyeye çıkarmak. 

 

Federasyonun tüm üyeleri bu amaçları desteklemeyi ve makul surette mümkün olduğu sürece ellerinden geleni yapmayı taahhüt etmektedir. 
Her bir Maddenin altında bu maddeyi kabul etmiş olan ülkelerin listesi yer almaktadır. Bu listede ayrıca ülkelerin bazı durumlarda kabul etmediği 
bölümler de belirtilmiştir. Bir Maddeyi kısmen veya tamamen kabul etmiş olan üyeler kurallarında ilgili amaca yönelik hükümlere yer vermiş 
olmalıdır. 

 
 
 

* 

 
  



YARIŞ ATLARININ REFAHI 

 
 

IFHA, at yarışçılığında en iyi düzenlemeleri ve en iyi uygulamaları uluslararası ölçekte teşvik etme görevini yerine getirirken, atın merkezi 
rolünün ve dolayısıyla refahının öneminin farkındadır. Federasyon, dünya çapında hayvan refahına yönelik yaklaşımların temelini oluşturan 
kültürel, siyasi ve yasal perspektiflerin ve diğer perspektiflerin çeşitliliğini kabul ve tasdik ederek, yarış atlarının refahı ile ilgili bir dizi kapsamlı 
ilkeyi kabul etmiştir. Federasyon üyeleri yarış atlarının refahını güvence altına almak için bu ilkeler, detaylı bir şekilde uygulamalıdır: 

İlkeler: 

Yarış Otoriteleri yarış atlarına yönelik zulmü hoş görmemektedir. 

Yarış Otoriteleri, doğrudan veya dolaylı kontrolleri altında olduğu sürece uygun politika ve kuralları uygulamak, yayınlamak, izlemek ve 
icra etmek ve diğer faaliyetlerde bulunmak suretiyle, yarışçılığa katılımda bulunan kişilerin yarıştan önce, yarış sırasında ve yarıştan 
sonra yarış atlarına uygun bakımı sunma sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamalıdır. 

Yeterli bakım, uygun beslenme, normal davranış sergileme kabiliyeti, uygun barınma, yarışçılıkta ve idmanda kullanılan kontrol 
uygulamaları ve tedavileri, yaralanmalara ve hastalıklara karşı koruma ile yarış atlarının gereksiz acı ve sıkıntılara maruz kalmasını 
önlemek adına makul adımlar atılmalıdır. 

Yarışçılığa katılımda bulunan kişilerin yarış atı bakımına yönelik bu sorumlulukları kapsamında, düzgün bir şekilde uygulanan ötenazi, 
yarış atları için insanca bir seçim olabilir. Örneğin ağır akut veya ağır kronik yaralanmalarda ya da sunulan bakımın yetersiz kaldığı ve 
bu yüzden acı ve sıkıntıya yol açabileceği durumlarda. 

Yarışçılığın risk taşımasına rağmen, kaçınılabilir risklerin önlenmesi, halihazırda kaçınılabilir olan riskleri azaltmanın yollarının 
aranması ve bu bilgilerin Yarış Otoriteleri ve yarışçılığa katılımda bulunan kişiler arasında paylaşılması için makul adımlar atılmalıdır. 

 

* 
 

Madde 1 (YARIŞÇILIK) – KOŞULARIN TANINMASI VE SINIFLANDIRILMASI  
(Grup/Grade Koşular ve Listed Koşular) 

 

1. Giriş 
 

Yarış Otoritelerinin ülkelerinde düzenlenen en yüksek kaliteli koşuları sınıflandırırken ortak tanımlar kullanabilmeleri için bir anlaşma tesis 
edilmiştir. Bu tanımlar ve bunların kısaltmaları, kalite bakımından azalan sırada aşağıda gösterilmiştir: 
 
Grup 1/Grade 1 (G1) 
Grup 2/Grade 2 (G2) 
Grup 3/Grade 3 (G3) 
Listed veya Kısıtlı Listed (L veya LR) 
 
Bu koşular, Uluslararası Yarış Otoriteleri Federasyonu (IFHA) iş birliğiyle Jockey Club Information Systems, Inc. tarafından yayınlanan 
Uluslararası Kataloglama Standartları (International Cataloguing Standards - ICS) Kitabı'nda belirtilmiştir. 
 
ICS Kitabı'nda ülkeler ve/veya koşular Part I, Part II ve Part III olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Part I'deki Grup/Grade koşular, uluslararası 
ölçekte tanınan koşulardır. Grup/Grade ve Listed statüsünün tanınması ile ilgili diğer konular bu Maddenin 3. kısmında yer almaktadır.  
 
Part I'de yer alan Grup/Grade koşular IFHA'nın web sitesinde de listelenmiştir: (www.IFHAonline.org). 
 
2. Bu Koşuların Seçilmesi/Seçimin Kaldırılması İçin Prosedür  
 
2.1 Bir koşuya Grup/Grade Koşu statüsünün verilmesi veya bir koşunun statüsünün daha yüksek bir Gruba/Grade'e yükseltilmesi, koşan atların 
kalitesi ile gerekçelendirilmelidir. 
 
2.2 Bir koşuya Listed Koşu statüsünün verilmesi, koşan atların kalitesi ile gerekçelendirilmelidir. 
 
2.3 Buna karşılık, istisnai durumlar hariç olmak üzere, koşan atların kalitesi ile gerekçelendirilememesi halinde Grup/Grade Koşuların statüsü 
düşürülmeli veya statüleri geri alınmalı ve koşan atların kalitesi ile gerekçelendirilememesi halinde Listed Koşuların statüsü düşürülmelidir. 

 
Not: ‘Kalite’, farklı bölgelerde farklı sistemler ile değerlendirilebilir: derecelendirmeler, en son performanslar, puanlar. 
 
3. Bu Sınıflandırmanın Uygulamaları  
 
Bu sınıflandırma, ulusal ve uluslararası amaçlar için düzenlenen en yüksek sınıflı koşuların tanınması ile ilgilidir. Buna ek olarak, bu 
sınıflandırma aşağıdakiler ile ilgilidir: 
  
a. Bu koşularda performans sergilemiş olan atların satış kataloglarında ele alınması 
b. Bir atın bir yarış ve/veya kendisine tahsis edilen ağırlık için yeterli olup olmadığının belirlenmesi - yarış koşullarında atın daha önceden 
yarışmış olduğu koşuların sınıflandırmasından bahsedilebilir.  
 
 
3.1 Satışa Yönelik Kataloglama  
  

https://mail.weatherbys.co.uk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ifhaonline.org/


 
 
(a) Part I'de listelenen koşular: 
Grup/Grade koşular için kullanılan kısaltmalar (örneğin G1, G2, G3), 
söz konusu koşunun adından sonra gelecektir.  Grup/Grade ve Listed 
koşularda kazanan veya ilk üçe giren atların isimleri daha kalın yazı 
ile yazılacaktır. Bu ‘Black Type’ olarak adlandırılmaktadır.   
 
(b) Part II'de listelenen koşular:  
Kazanan veya ilk üçe giren atlara 'Black Type' statüsü verilecektir. Bu 
koşular, Part I ülkeleri için Listed koşular ile aynı şekilde ele 
alınmaktadır. 
Part III'te listelenen koşular yalnızca bilgilendirme amaçlı 
yayınlanmaktadır ve 'Black Type' statüsü kazandırmamaktadır. 

 
Not: Yukarıdaki hususlar, Society of International Thoroughbred Auctioneers – SITA tarafından tanınan standartlara uyan satış katalogları için 
geçerlidir. 
 
3.2 Koşulara Uygunluk ve/veya Ağırlık Tahsisi Amacıyla Yurtdışında Koşulan Koşuların Yorumlanması 

 
3.2.1 Yarış Otoriteleri, (a) yurtdışında koşmuş atların bir koşuya uygun olup olmadığının belirlenmesi veya (b) bu atların taşıması gereken 
ağırlıkların belirlenmesi açısından diğer ülkelerde koşulan koşular için geçerli olan farklı muamelelerin detaylarını yayınlamalı ve talep üzerine 
diğer Yarış Otoritelerine sunmalıdır. Örneğin, Yarış Otoriteleri, yukarıda 3.1 Satışa Yönelik Kataloglama başlığında açıklanan yaklaşımı 
benimseyebilir; bu durumda, Part I’de yer alan koşular belirtilen Grup/Grade’e göre ele alınırken Part II’de yer alan koşular Listed koşular olarak 
ele alınır. Bu yaklaşım özellikle Part I’de yer alan ülkeler (veya koşular) için uygundur.   

 
 

 
 
Son Güncelleme: OCAK 2020 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 
 
 

Madde yakın zaman önce değişikliğe uğramıştır ve onaya tabidir (OCAK 2020) 
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Ek 1 (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
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Ek 1 B (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
 

 
 

* 
 
 
  



 

Ek 1 C (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
 

 
 

* 
 
 
 
 

Madde 2 (YARIŞÇILIK) – MESAFE VE AĞIRLIK EŞDEĞERLERİ 
 

 
Yeterlilikleri, cezaları ve kilo indirimleri hesaplarken İngiliz ölçü birimi cinsinden gösterilen mesafeler ve ayrıca ağırlıklar, aşağıda gösterilen 
şekilde metreye çevrilmelidir: 
 

Metre ve furlong karşılaştırma tabloları 

  200 metre = 1 furlong 

1000 metre = 5 furlong 

1200 metre = 6 furlong 

1400 metre = 7 furlong 

1600 metre = 1 mil 

1700 metre = 1 mil, ½ furlong 

1800 metre = 1 mil, 1 furlong 

2000 metre = 1 ¼ mil 

2200 metre = 1 mil, 3 furlong 

2400 metre = 1 ½ mil 

2600 metre = 1 mil, 5 furlong 

3000 metre = 1 mil, 7 furlong 

3200 metre = 2 mil 

3600 metre = 2 ¼ mil 

4000 metre = 2 ½ mil 

4800 metre = 3 mil. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longines Dünyanın En İyi Yarış Atları Sıralamaları için 
kullanılacak karşılaştırmalı ağırlıklar 
1 lb = 0,453592 kg. 

Derecelendirme Kilogram En yakın 0,5 kilograma 
yuvarlanmış hali 

141 63,95647 64 

140 63,50288 63,5 

139 63,04929 63 

138 62,5957 62,5 

137 62,1421 62 

136 61,68851 61,5 

135 61,23492 61 

134 60,78133 61 

133 60,32774 60,5 

132 59,87414 60 

131 59,42055 59,5 

130 58,96696 59 

129 58,51337 58,5 

128 58,05978 58 

127 57,60618 57,5 

126 57,15259 57 

125 56,699 56,5 

124 56,24541 56 

123 55,79182 56 

122 55,33822 55,5 

121 54,88463 55 

120 54,43104 54,5 

119 53,97745 54 

118 53,52386 53,5 

117 53,07026 53 

116 52,61667 52,5 

115 52,16308 52 

114 51,70949 51,5 

113 51,2559 51,5 

112 50,8023 51 

111 50,34871 50,5 

110 49,89512 50 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son Güncelleme: OCAK 2020 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 
 
 
 

Madde yakın zaman önce değişikliğe uğramıştır ve onaya tabidir (OCAK 2020) 

Kilo ve pound karşılaştırma tabloları 
(Pound en yakın ½ lb'ye göre gösterilmiştir) 

Pound ve kilo karşılaştırma tabloları 
(Kilo en yakın yarım kilograma göre gösterilmiştir) 

Kilogram 
(kg) 

Stone (st) Pound (lb) Pound (lb) Stone (st) Pound (lb) Pound (lb) Kilogram 
(kg) 

41 6 6,5 90,5 6 7 91 41,5 

41,5 6 7,5 91,5 6 8 92 41,5 

42 6 8,5 92,5 6 9 93 42 

42,5 6 9,5 93,5 6 10 94 42,5 

43 6 11 95 6 11 95 43 

43,5 6 12 96 6 12 96 43,5 

44 6 13 97 6 13 97 44 

44,5 7 0 98 7 0 98 44,5 

45 7 1 99 7 1 99 45 

45,5 7 2,5 100,5 7 2 100 45,5 

46 7 3,5 101,5 7 3 101 46 

46,5 7 4,5 102,5 7 4 102 46,5 

47 7 5,5 103,5 7 5 103 46,5 

47,5 7 6,5 104,5 7 6 104 47 

48 7 8 106 7 7 105 47,5 

48,5 7 9 107 7 8 106 48 

49 7 10 108 7 9 107 48,5 

49,5 7 11 109 7 10 108 49 

50 7 12 110 7 11 109 49,5 

50,5 7 13,5 111,5 7 12 110 50 

51 8 0,5 112,5 7 13 111 50,5 

51,5 8 1,5 113,5 8 0 112 51 

52 8 2,5 114,5 8 1 113 51,5 

52,5 8 4 116 8 2 114 51,5 

53 8 5 117 8 3 115 52 

53,5 8 6 118 8 4 116 52,5 

54 8 7 119 8 5 117 53 

54,5 8 8 120 8 6 118 53,5 

55 8 9,5 121,5 8 7 119 54 

55,5 8 10,5 122,5 8 8 120 54,5 

56 8 11,5 123,5 8 9 121 55 

56,5 8 12,5 124,5 8 10 122 55,5 

57 8 13,5 125,5 8 11 123 56 

57,5 9 1 127 8 12 124 56 

58 9 2 128 8 13 125 56,5 

58,5 9 3 129 9 0 126 57 

59 9 4 130 9 1 127 57,5 

59,5 9 5 131 9 2 128 58 

60 9 6,5 132,5 9 3 129 58,5 

60,5 9 7,5 133,5 9 4 130 59 

61 9 8,5 134,5 9 5 131 59,5 

61,5 9 9,5 135,5 9 6 132 60 

62 9 10,5 136,5 9 7 133 60,5 

62,5 9 12 138 9 8 134 61 

63 9 13 139 9 9 135 61 

63,5 10 0 140 9 10 136 61,5 

    9 11 137 62 

    9 12 138 62,5 

    9 13 139 63 

    10 0 140 63,5 
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EK 4 (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
 

 
 

* 
 
 
  



 

Madde 3 (YARIŞÇILIK / YETİŞTİRİCİLİK) – ATLARIN ULUSLARARASI HAREKETLERİNİN TAKİP EDİLEBİLİRLİĞİ 
 

 
ÖNEMLİ NOT: 1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇİCİ HAREKETLERİN KAYDI İÇİN PASAPORT ONAYI GEÇERLİ OLMAYACAKTIR. 

Tescilli atların uluslararası hareketlerini kolaylaştırmak adına dünya çapındaki geçişlerinin kalıcı olarak kaydedilmesi ve izlenmesi elzemdir. Bu 
izlenebilirlik gereksinimi yolculuğun tamamını kapsamaktadır (karantina amaçlı verilen molalar da dahil). Geçiş izni bildirimi ve/veya ihracat izin 
belgeleri uygun şekilde belgelendirilmelidir. 

 

Atların bu tür hareketlerinin yönetimini kapsayan iki rejim söz konusudur: 

1. Geçici ihraç (bkz. 3A, 3B ve 3C) 

Bir at geçiş izni bildiriminde belirtilen süre ve yolculuk programı dahilinde seyahat edip çıkış ülkesine geri döndüğünde bu 
durum söz konusudur. 

İstisnai durumlarda, kabul eden otoritenin ön onayına ve düzenleyen otoritenin takdirine bağlı olarak, uzatma verilebilir. 

2. Kalıcı ihraç (Bkz. 3D) 

Eğer bir at yarış amaçları çerçevesinde kalıcı olarak ithal ediliyorsa ve ithal eden otorite at ile ilgili "Geçiş İzni" veya yarış bilgileri 
almak isterse, atın ihraç edildiği ülkenin Yarış Otoritesi ile iletişime geçmelidir. 
 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN 

HİNDİSTAN İRLANDA LİBYA LİTVANYA 

MAKAO MALEZYA FAS HOLLANDA 

YENİ ZELANDA NORVEÇ UMMAN PANAMA 

PERU POLONYA KATAR SIRBİSTAN 

SİNGAPUR SLOVAKYA İSPANYA İSVEÇ 

TUNUS TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

URUGUAY    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler : 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

GÜNEY AFRİKA (Kısıtlayıcı ihracat protokolleri 
mevcuttur) 
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Madde 3 A (YARIŞÇILIK) – YURTDIŞINDA KOŞAN ATLARIN GEÇİŞ İZİNLERİ 
 

 
 
 

Geçici İhraç. 

Madde 3 A (YARIŞÇILIK) –YURTDIŞINDA KOŞAN ATLARIN SINIR GEÇİŞ İZİNLERİ. 

YARIŞ AMAÇLI GEÇİCİ HAREKETLERİN TÜMÜ RCN KAPSAMINDA ELE ALINMALIDIR. 

 
  



I – GENEL 
 
Yurtdışında düzenlenen bir yarışta at binen bir antrenör, yarışı düzenleyen ülkenin Yarış Otoritesinin uluslararası ölçekte kabul görmüş bir 
geçiş izni bildirimi almasını sağlayacaktır. Bu geçiş izni bildirimde, işbu belge kapsamında tanımlandığı gibi Ev Sahibi Otoritenin bilgisi 
dahilinde, aşağıdakiler tasdik edilecektir: 
a) atın herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığı 
b) antrenörün usulüne uygun olarak lisanslandırıldığı 
c) at sahibinin usulüne uygun olarak tescil edildiği. 

 
(a) Bir yarış atının ait olduğu yer için farklı yorumların uluslararası ölçekte geçerli olduğu ve (b) bazı Yarış Otoritelerinin Kurallarının bir 
antrenörün aynı anda birden fazla yargı alanından lisans almasına izin verdiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu Maddenin amaçları 
çerçevesinde, "Ev Sahibi Otorite" terimi at için kullanılmaktadır. Bir atın Ev Sahibi Otoritesi, (a) atın yarışçılıkla ilgili başka bir yargı alanına 
yarışa gitmeden hemen önce idmanda olduğu ve (b) doğduğu veya ihraç edilmiş ise İhracat İzin Belgesinin düzenlendiği ülkedeki Yarış 
Otoritesidir. 
 
Atın, antrenörün veya at sahibinin herhangi bir kısıtlamaya tabi olması halinde, Ev Sahibi Otorite Düzenleyen Otoriteyi ve atın antrenörünü 
detaylar hakkında bilgilendirecektir. 
 
Her ülke IFHA web sitesinde [www.ifhaonline.org] yayınlanmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmalıdır: 
 

1) Dikkate alınması gereken belirli 'kısıtlamalar' 
2) Bir RCN'nin düzenlenebilmesi için iletişim detayları 
3) O ülkedeki nihai beyan aşamasının detayları 
4) Yarış Otoritesi ofisinin açılış gün ve saatleri (GMT+/-) 

 
Belirli ülkeler için RCN Gereksinimlerini aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz www.ifhaonline.org/racingDisplay.asp?section=10#a3a 

 
Ev Sahibi Otoritenin RCN'sinde yer alan bilgilere ek olarak, bir Düzenleyen Otorite tarafından bilgi talep edilmesi halinde, Ev Sahibi Otoriteden 
istenmelidir. 
 
II – UYGULAMALI 
 
1. Eğer bir at Ev Sahibi Otoriteye dönmeden önce yurtdışında yalnızca bir defaya mahsus koşacaksa:  
 
1.1 Antrenör her defasında atın Ev Sahibi Otoritesinden Düzenleyen Otoriteye bir RCN göndermesini talep etmelidir.  
 
2. Eğer bir doğrudan at Ev Sahibi Otoriteye dönmeden önce belirli bir ülkede birden koşacaksa:  
 
2.1 Antrenör atın ilk koşusundan önce atın Ev Sahibi Otoritesinden Düzenleyen Otoriteye bir RCN göndermesini talep etmelidir.  
 
3. Eğer bir at Ev Sahibi Otoriteye dönmeden önce yurtdışında birden fazla ülkede koşacaksa:  
 

3.1 Bu koşuların ilkinde yukarıda (1)'de özetlenen prosedür izlenmelidir. Daha sonrasında atın koştuğu her bir farklı ülke için, antrenör, atın en 
son koştuğu ülkedeki Düzenleyen Otoriteden bir sonraki koşacağı ülkedeki Düzenleyen Otoriteye bir RCN göndermesini talep etmelidir.  
 

3.2 Bir Düzenleyen Ülke tarafından düzenlenmiş bir RCN at sahibinin veya antrenörün iyi durumda olduğunu tasdik etmeyecektir. Ya atın en 
son koşu sonrasında da kısıtlamaya tabi olmadığını tasdik edecek veya tabi olduğu kısıtlamayı belirtecektir. Bir atın herhangi bir kısıtlamaya 
tabi olması halinde, bu kısıtlamayı uygulayan Düzenleyen Otorite, atın gideceği ülkenin Düzenleyen Otoritesini ve ayrıca atın Ev Sahibi 
Otoritesini ve antrenörünü detaylar hakkında bilgilendirecektir.  
 

4.    4.1 Bir yarış amaçlı sınır geçiş izninin geçerlilik süresi maksimum 90 gündür.  Bir atın 90 günden fazla bir süre Ev Sahibi Otoritenin ülkesi 
dışında kalması halinde, antrenörü, bu düzenlemenin devamı için Ev Sahibi ülkeden izin almalı ve yerel yarış kurallarını incelemelidir. İznin 
verilmesi halinde, Ev Sahibi Otorite yeni bir sınır geçiş izni düzenleyecektir. 
 

4.2 Eğer bir at Genel Hareket Bildirimi (GNM) (bkz. Madde 3C) kapsamında başka bir ülkeye seyahat etmiş ve antrenör o ülkeden geçici eğitim 
izni almışsa, Ev Sahibi Otorite, GNM'nin düzenlendiği tarihten sonra 90 gün içinde gıyabi RCN düzenleyebilir. Fakat İhracat İzin Belgesinin ev 
sahibi ülkede kalması gerekmektedir. 
 

4.3 Düzenleme sonrası atın antrenörünün veya sahibinin değişmesi halinde, sınır geçiş izni geçersiz hale gelecektir. Bu durumda yeni bir sınır 
geçiş izni talep edilmelidir. At Düzenleyen Otoritenin ülkesinden ayrılır ayrılmaz da sınır geçiş izni geçersiz hale gelecektir. 
 

4.4 Düzenleyen Otoriteye beyan edilen at için sınır geçiş izninin sunulmaması halinde, Düzenleyen Otorite para cezası uygulayabilir ve/veya 
atın yarışta koşmasına izin vermeyi reddedebilir. Eğer atın sınır geçiş izni olmadan yarışmasına izin verilirse ve sonrasında sınır geçiş izni ile 
ilgili usulsüzlükler baş gösterirse, at diskalifiye edilebilir. 
 
III – ÖZEL 
 
A)    Yarış İzni Bildirimi – (Örneği Ek 1-A'da verilmiştir). 
 
1.1 RCN'nin doldurulması gereken kısmı, atın seyahat şartlarına bağlı olacaktır. Bu şartlarda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, 
antrenör yeni bir RCN için atın Ev Sahibi Otoritesi ile iletişime geçmelidir. 
 
1.2 Düzenleyen Otorite tarafından en geç son beyan gününden bir gün önce e-posta veya faks ile yazılı bir RCN alınmalıdır (yani yarışa 
katılmak için antrenör veya temsilcisi tarafından gerekli görülen son müspet eylem). 
 
1.3 Otoriteler, düzenleme ve yarış arasındaki zaman aralığını minimum seviyeye indirmek için son beyan gününden bir gün öncesine mümkün 
olan en yakın tarihte RCN düzenlemek için başvuruları işleme almalıdır. Otoriteler, beyandan çok önce yapıldığını düşündükleri başvuruları 
reddedebilirler. 
 
1.4 RCN'ler yalnızca RCN'yi alan Yarış Otoritesinin çalıştığı zamanlarda kabul edilebilir. 

 
 

Son Güncelleme: OCAK 2016 
  

http://www.ifhaonline.org/racingDisplay.asp?section=10#a3a


 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN 

HİNDİSTAN İRLANDA İTALYA JAPONYA 

LİBYA LİTVANYA MAKAO MALEZYA 

FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ 

UMMAN PANAMA PERU POLONYA 

KATAR SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA 

İSPANYA İSVEÇ TUNUS TÜRKİYE 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ URUGUAY   

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Tüm uluslararası 

hareketler ABD Jokey Kulübü tarafından kalıcı olarak 

değerlendirilmektedir ve Madde 3D’ye göre idare 

edilmektedir. 

   

 
 

 
* 

 
 

 

 
 

 
 
 
  



Ek 1 A (YARIŞÇILIK) – YARIŞ İZİN BİLDİRİMİ (RCN) 
 

 
 

 

EK 1-A 
 

YARIŞ İZİN BİLDİRİMİ (RCN) 
 
At…………………………………..Soy…………………….Cinsiyet………….Doğum Tarihi ................................................................................  
 

Antrenör  .........................................................................................................................................................................................  
 

At Sahibi..………………………………………………………………………………………………………….. ...........................................................  
 

Atın yarışacağı koşunun adı……………………………………………………………………………. ......................................................................  
 

………………………………………….. (Tarih) tarihinde ………………………………..………………….. (Hipodrom) hipodromunda düzenlenecektir. ..  
 

Ülke…………………………………………………………………………………………………………………... .........................................................  
 

Tahmini seyahat tarihi ........................................................................................................................................................................  
 

Tahmini dönüş tarihi………………………………………………………………………………………………………… ...............................................  
 
Varış Ülkesinde atın bakımından sorumlu olan kişinin/organizasyonunu iletişim detayları ...............................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

…………………………………………………..…………………………………………………………………….. (Görevlinin Pozisyonu) olarak 
 

işbu RCN'yi …………………………………………………………………….. (Yarış Otoritesi) adına 
 
şu sıfatla doldurmaktayım:                                                                                          lütfen A veya B kutucuğundan uygun olanı işaretleyin: 
 

Ya 
 

Ev Sahibi Otorite, (yukarıdaki atın yarışçılıkla ilgili başka bir yargı alanına gitmeden hemen önce 
idmanda olduğu ve prensipte İhracat İzin Belgesinin düzenlendiği ülkedeki Yarış Otoritesi) 

 

A 
ya da  
 

Düzenleyen Otorite (yarış amacıyla uluslararası seyahat eden yukarıdaki atın son koştuğu ülkedeki 
Yarış Otoritesi). 
 

B 

Beyan A (Yalnızca A kutucuğu işaretliyse doldurulacaktır)                           
 

Aşağıdaki 'Kısıtlamalar' kutucuğunda listelenen kısıtlamalar hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen atın yarışmasına engel teşkil eden herhangi bir kısıtlamaya 
tabi olmadığını, yukarıda belirtilen antrenörün bu Yarış Otoritesi tarafından usulüne uygun olarak lisanslandırıldığını, yukarıda belirtilen at sahibinin bu Yarış Otoritesi 
tarafından usulüne uygun olarak lisanslandırıldığını ve antrenörün veya at sahibinin bu Otorite tarafından tutulan herhangi bir Ceza ya da Diskalifiye Listesinde yer 
almadığını beyan ederim. 

Ya     
 

Atın yarış sonrası doğrudan Ev Sahibi Otoritenin ülkesine 
döneceği ve işbu R.C.N'nin yalnızca yukarıda belirtilen yarış için 
geçerli olduğu konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktayız. 

 
 

ya da 
 

Atın doğrudan Ev Sahibi Otoritenin ülkesine dönmeden önce 
başka yarışlara da katılmak amacıyla yukarıda belirtilen ülkede 
kalacağı konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktayız. Bu yüzden 
işbu R.C.N. maksimum 90 günlük süre içinde yukarıda belirtilen 
ülkede düzenlenen tüm yarışlar için geçerlidir. Fakat bu süre 
içinde (i) at sahibi veya antrenör değişmemeli veya (ii) başka bir 
ülkeye gitmemelidir. 

 

Beyan B (Yalnızca B kutucuğu işaretliyse doldurulacaktır) 
 

Aşağıdaki 'Kısıtlamalar' kutucuğunda listelenen kısıtlamalar hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen atın yarışmasına engel teşkil eden herhangi bir kısıtlamaya 
tabi olmadığını beyan ederim. 
 

Aşağıdaki Kısıtlamalar ve İmza kutucukları Beyan A veya Beyan B çerçevesinde yapılan tüm RCN'ler için geçerlidir. 

YUKARIDAKİ BEYAN A VEYA BEYAN B ÇERÇEVESİNDE YAPILAN RCN'LER İÇİN GEÇERLİ KISITLAMA/KISITLAMALAR 
Aşağıdaki kısıtlama/kısıtlamalar yukarıda belirtilen at, at sahibi veya antrenör için geçerlidir: 
Aşağıda listelenen kısıtlamalar hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen atın yarışmasına engel teşkil eden herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığını beyan ederim. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

 
İmza ……………………………………………………………. Tarih : ………………………….. 

 

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madde 3 B (YETİŞTİRİCİLİK) – ATLARIN AŞIM AMAÇLI GEÇİŞ İZİNLERİ 
 

 
Bir aygırı veya kısrağı aşım amaçlı yurtdışına gönderen at sahibi, hayvanın ihracat sırasında bulunduğu ülkenin Onaylı Soy Kütüğü Otoritesini 
önceden bilgilendirmeli, gerekli detayları vermeli ve bu Soy Kütüğü Otoritesinden, doğrudan nihai varış ülkesinin Soy Kütüğü Otoritesine (e-
posta veya faks yoluyla) Aşım Amaçlı Geçiş İzni Bildiriminin* (BCN) gönderilmesini talep etmelidir. Nihai varış ülkesinin talep ettiği durumlarda at 
için DNA sertifikasının ve gebe kısraklar için gebe bırakan aygırın/aygırların DNA sertifikasının/sertifikalarının iletilmesi gereklidir. Geçiş İzninin 
onaylı bir kopyası, ilgili pasaporta eklenmek üzere başvuru sahibine teslim edilmelidir. 



 
(*) örnek BCN Ek 1-D'de verilmiştir. 
 

 Atın sahibi, dönmeden önce, aşağıda belirtilen detaylar ile birlikte daimi ikametgah ülkesinin Soy Kütüğü Otoritesine verilecek bir diğer 
Geçiş İzni için geçici ikametgah ülkesinin Onaylı Soy Kütüğü Otoritesine başvurmalıdır; 

 
Sınır geçiş izninin geçerlilik süresi: 

1) bir aşım sezonu (maksimum 9 ay) 
2) bir varış ülkesi 
 
 

BCN kapsamına girmeyen müteakip uluslararası sınır geçişi için BCN'yi düzenlemiş olan Otorite tarafından bir İhracat İzin Belgesi 
düzenlenmelidir (atın gittiği ülkeye iletilmek üzere ilk varış ülkesine) 
 
 

Yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan işlemin yapılmaması halinde, ilgili taylar da dahil olmak üzere hayvanların aşım ve/veya yarış statüsü zarar 
görebilir ve bu yüzden sınır geçişlerinin izlenebilirliğini sağlamak için İhracat İzin Belgesinin transfer edilmesi gerekebilir; 
 
 
 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA ŞİLİ ÇİN 

HIRVATİSTAN KIBRIS ÇEK 

CUMHURİYETİ 

EKVADOR 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK 

BRİTANYA 

YUNANİSTAN 

MACARİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA İTALYA 

JAPONYA KENYA KORE MAKAO 

FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ 

UMMAN PANAMA PERU FİLİPİNLER 

POLONYA PORTEKİZ KATAR ROMANYA 

RUSYA SUUDİ 
ARABİSTAN 

SIRBİSTAN SİNGAPUR 

SLOVAKYA SLOVENYA GÜNEY 

AFRİKA 

İSPANYA 

İSVEÇ İSVİÇRE SURİYE TUNUS 

TÜRKİYE UKRAYNA BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

URUGUAY 

VENEZUELA    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

LİTVANYA LHRA Madde 3B’ye katılmakta ve buna uymayı 

taahhüt etmektedir ancak LHRA’da henüz böyle bir 

uygulama mevcut değildir ve BCN bu sezon için yarış 

kurallarına dahil edilmemiştir. 

   

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KANADA Tüm uluslararası hareketler ABD Jokey Kulübü 

tarafından kalıcı olarak değerlendirilmektedir ve Madde 

3D’ye göre idare edilmektedir. Kanada Soy Kütüğü ABD 

Jokey Kulübü tarafından tutulmaktadır. 

HONG KONG MAURİTİUS 

 
AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ Tüm 

uluslararası hareketler ABD 

Jokey Kulübü tarafından 

kalıcı olarak 

değerlendirilmektedir ve 

Madde 3D’ye göre idare 

edilmektedir. 

    

 

  



 

* 

Ek 1 D (YETİŞTİRİCİLİK) – ÖRNEK AŞIM AMAÇLI GEÇİŞ İZİN BİLDİRİMİ (BCN) 
 

 

EK 1-D 

Örnek Aşım Amaçlı Geçiş İzni Bildirimi (BCN) 

Atın İsmi (ek de dahil)  ..........................................................................................................................................................................  

Doğum Tarihi  ....................................................................................................................................................................................... 

Baba    ................................................................................ Anne   ....................................................................................................... 

UELN..................................................................................  .................................................................................................................. 

Başvuru Sahibi  ..................................................................................................................................................................................... 

Nihai varış ülkesi  .................................................................................................................................................................................. 

Yol (transit ve karantina)  ...................................................................................................................................................................... 

Aşım yapacak aygır (1)   ....................................................................................................................................................................... 

Mevcut statüsü (1) / Boş – Maiden  ...................................................................................................................................................... 

Gebe olduğu tay.................................................................................................................................................................................... 

Yanındaki erkek tay/dişi tay (1)  ........................................................................................................................................................... 

Çıkış Tarihi.  .......................................................................................................................................................................................... 

Düzenleyen (SBA/İsim).  ....................................................................................................................................................................... 

(İmza Tarihi).  ........................................................................................................................................................................................ 

Yolculuk programında herhangi bir değişiklik olmaksızın çıkış tarihinden sonra maksimum 9 ay geçerlidir. 

(1) Uygun olanı siliniz 

 

 

 
  



Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

BREZİLYA KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA 

ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN MACARİSTAN 

HİNDİSTAN İRLANDA JAPONYA MAKAO 

MAURİTİUS FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA 

NORVEÇ UMMAN PANAMA POLONYA 

KATAR ROMANYA SIRBİSTAN SİNGAPUR 

SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA İSPANYA İSVEÇ 

İSVİÇRE TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

URUGUAY 

    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

LİTVANYA    

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KANADA Tüm uluslararası hareketler ABD Jokey 

Kulübü tarafından kalıcı olarak 

değerlendirilmektedir ve Madde 3D’ye göre idare 

edilmektedir. Kanada Soy Kütüğü ABD Jokey 

Kulübü tarafından tutulmaktadır. 

HONG KONG AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ Tüm 

uluslararası hareketler 

ABD Jokey Kulübü 

tarafından kalıcı olarak 

değerlendirilmektedir ve 

Madde 3D’ye göre idare 

edilmektedir. 

 

 
 
 

* 
 
 
 
 

 

Madde 3 C (YETİŞTİRİCİLİK) – GENEL HAREKET BİLDİRİMİ (GNM) 
 

 
 

Bu yalnızca bir atın (yaşı ne olursa olsun ve analık yaptığı taylar hariç olmak üzere) dokuz aydan daha kısa bir süre için ülkesini terk ettiği ve 
dokuz aylık süre içinde ülkesine geri döneceği durumlarda geçerlidir (seyahat amacı yarış veya aşım olmamalıdır). 
 
Bu durumda, ilgili Otorite, ülkeden çıkış öncesi, her bir geçiş için nihai varış ülkesindeki Otoriteye elektronik yollarla bir kopyasını sunacaktır ve 
başvuru sahibine bir GNM düzenleyecektir (bkz. Ek 1-E). Atın geri dönmesiyle, atın çıktığı ülkedeki ilgili Otorite, başvuru üzerine Başvuru 
Sahibine bir GNM düzenleyecek ve atın ülkesindeki Otoriteye elektronik yollarla bir kopyasını sunacaktır. 
 
Bildirim yalnızca bir varış ülkesi için geçerlidir. GNM kapsamına girmeyen müteakip uluslararası sınır geçişi için GNM'yi düzenlemiş olan Otorite 
tarafından bir İhracat İzin Belgesi düzenlenmelidir (atın gittiği ülkeye iletilmek üzere ilk varış ülkesine). 
 
 
  



Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

ÇİN KIBRIS ÇEK 

CUMHURİYETİ 

EKVADOR 

FRANSA ALMANYA YUNANİSTAN MACARİSTAN 

HİNDİSTAN İRLANDA İTALYA JAPONYA 

KENYA KORE LİBYA LİTVANYA 

MAKAO MALEZYA FAS HOLLANDA 

YENİ ZELANDA NORVEÇ UMMAN PANAMA 

FİLİPİNLER POLONYA PORTEKİZ KATAR 

ROMANYA RUSYA SUUDİ 

ARABİSTAN 

SIRBİSTAN 

SİNGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA GÜNEY AFRİKA 

İSPANYA İSVEÇ SURİYE TUNUS 

TÜRKİYE UKRAYNA BİRLEŞİK 

ARAP 

EMİRLİKLERİ 

URUGUAY 

VENEZUELA    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

HIRVATİSTAN Hırvatistan Soy Kütüğü yalnız idman amaçlı GNM 

vermektedir. İdmanlar ve yarışlar Yarış Otoritesi tarafından idare 

edilir. Kurallarda GNM yer alsa da daha önce hiç verilmemiştir.  

BÜYÜK 

BRİTANYA 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

ARJANTİN BARBADOS PERU AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ 

Yetiştiricilik amaçlı 

uluslararası at 

hareketleri 

raporlanmaktadır. 

 
 
 

* 
 

  



Ek 1 E (YETİŞTİRİCİLİK) – ÖRNEK GENEL HAREKET İZNİ BİLDİRİMİ 
 

 

 

Ek 1-E 
ÖRNEK GENEL HAREKET İZNİ BİLDİRİMİ 

Yarış ve Aşım dışındaki bir amaç için geçici olarak ülkesi dışına çıkan bir at için 
 

İşbu bildirim, yolculuk programında herhangi bir değişiklik olmaması koşuluyla, beyan edilen çıkış tarihinden itibaren maksimum 
dokuz aylık bir süre için geçerlidir (Atın yurtdışında dokuz aydan fazla kalması halinde veya yolculuk programında herhangi bir 
değişiklik meydana gelmesi halinde, atın ülkesindeki Soy Kütüğü Otoritesine İhracat İzin Belgesi başvurusunda bulunulmalıdır).   
 
Dönüş öncesi, atın gittiği ülkenin Soy Kütüğüne veya Yarış Otoritesine, atın dönüş yolculuğunu da kapsayan bir Genel Geçiş İzni 
Bildirimi başvurusunda bulunulmalıdır. 
 

Atın İsmi (varsa), Ülke Kodu dahil ...........................................................................................................................  

Atın Doğduğu Tarih ve Yıl ......................................................................................................................................  

Atın Annesinin İsmi, Ülke Kodu dahil .......................................................................................................................  

Atın Babasının İsmi, Ülke Kodu dahil .......................................................................................................................  

Pasaportun Düzenlendiği Tarih ...............................................................................................................................  

Planlanan Nihai Varış Ülkesi ..................................................................................................................................  

Nihai varış ülkesine giden yolda transit geçilmesi planlanan ülke/ülkeler ......................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  
 

Yolculuğun Amacı      □ İdman (Yarış için)*      □  Ön İdman         □  Boş Zaman Faaliyeti         □  Binicilik Sporu 
                                   □  Diğer (lütfen belirtin) ...........................................................................................................  

Planlanan Gidiş Tarihi ...........................................................................................................................................  

Planlanan Dönüş Tarihi (mümkünse) .......................................................................................................................  

Varış Ülkesinde atın bakımından sorumlu olan kişinin/organizasyonunu iletişim detayları ...............................................  

 ..........................................................................................................................................................................  
 

Başvuru Sahibinin Adı ...........................................................................................................................................  

Başvuru Sahibinin At İle İlişkisi (örneğin At Sahibi, Taşımacı, vb.) ...............................................................................  

Düzenlendiği Tarih ................................................................................................................................................  

* Yolculuğun yarışa yönelik idman için yapılması halinde, başvuru sahibi halihazırda söz konusu atın lisanslı antrenörü olmalıdır ve 
bu formu sunarak atın gittiği ülkenin Yarışçılık Kurallarına bağlı kalmayı kabul etmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 

 
 
 
 
 
 
 

 

Madde 3 D (YARIŞÇILIK / YETİŞTİRİCİLİK) – KALICI İHRAÇ 
 

 
 
Eğer ihraç süresi Geçiş İzni Bildiriminde yer alan süre sınırından daha fazlaysa ve/veya yolculuk programı ilgili otoritelere danışmadan 
değiştirildiyse ve/veya eğer atı ülkeye geri getirme niyeti yoksa veya ilgili Soy Kütüğü Otoritesi amaca ya da süreye bakmaksızın tüm geçişleri 
kalıcı kabul ediyorsa, İhracat İzin Belgesi veya elektronik kopyası atın gittiği ülkenin Onaylı Soy Kütüğü Otoritesine gönderilmelidir; nihai varış 
ülkesinin talep ettiği durumlarda bu belgelere at için DNA sertifikasının ve gebe kısraklar için gebe bırakan aygırın/aygırların DNA 
sertifikası/sertifikaları da eşlik etmelidir. 
 
İthal Eden Onaylı Soy Kütükleri, ISBC tarafından Onaylı statüsü verilmemiş olan bir Soy Kütüğü Otoritesinin düzenlediği İhracat İzin Belgesini 
kabul edemez.  
 
Varış ülkesindeki Soy Kütüğü Otoritesinin onaylı olmaması halinde, İzin Belgesinin Onaylı Kopyası gönderilmeli ve Aslı da bir Onaylı Soy 
Kütüğü tarafından talep edilene kadar saklanmalıdır. Kayıt sırasında alınan numuneden DNA sertifikası (veya bütünleşik bir DNA profili) İhracat 
İzin Belgesine eklenmelidir. 
  

Mümkünse bu işlemler at yolculuk etmeden önce tamamlanmalıdır.  

 



 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA KANADA ŞİLİ 

ÇİN HIRVATİSTAN KIBRIS ÇEK 

CUMHURİYETİ 

EKVADOR FRANSA ALMANYA YUNANİSTAN 

HONG KONG MACARİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA 

İTALYA JAPONYA KENYA KORE 

LİTVANYA MAKAO MAURİTİUS FAS 

HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ UMMAN 

PANAMA PERU FİLİPİNLER POLONYA 

KATAR ROMANYA RUSYA SUUDİ 

ARABİSTAN 

SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA 

İSPANYA İSVEÇ İSVİÇRE Suriye 

TUNUS TÜRKİYE UKRAYNA BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ URUGUAY VENEZUELA  

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

BÜYÜK BRİTANYA Kısraklar ve aygırlar önerilen anlaşmaya dahil 

olsa da diğer hayvanlar dahil değildir; yani yarış atları kapsam 

dışındadır, zira BHA mevcut durumda pasaport işlemleri için ücret 

almaktadır. 

GÜNEY AFRİKA 

Tutarlı protokoller 

uygulanmalıdır. 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 
 
* 
 

Ek 1 F (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
 

 
 

* 
  



 
 

Madde 4 (YARIŞÇILIK / YETİŞTİRİCİLİK) – TAYIN DOĞDUĞU ÜLKEYİ GÖSTEREN BİR EKİN KULLANILMASI 
 

 
Yarış Otoriteleri, bir at isminin yeniden verilmesini engellemeyi (Bkz. Madde 14 III) ve böylece yarışçılığın idaresinde ve müşterek bahiste 
karışıklık riskini minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan Kuralları uygulayacaktır.  
 
Fakat bu Kurallar uygulanırken başvurusu yeni yapılmış at isimlerinin karşılaştırıldığı tescilli at isimlerinin popülasyonu ilgili Otorite tarafından 
verilenlerle sınırlı olabilir. (Global düzeyde yinelenen isimlerin hariç tutulması uygulanamaz ve gereksiz yere sınırlandırıcı görülebilir).  
 
Böylece geçici veya kalıcı olarak ithal edilen bir atın gittiği ülkedeki bir at ile aynı ismi paylaşması mümkün hale gelmektedir.  
 
Böyle bir durumun önüne geçmek için, ithal edilen atın tescilli ismine, doğduğu ülkeyi gösteren bir ek eklenmelidir. 
Parantez içindeki ek, Uluslararası Ülke Kodu Ekleri Listesinden (Ek 2) alınır ve hayvanın tescilli isminin bir parçasını oluşturur. 

 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA Yarışçılıkta ek kullanımı Avustralya’da 2019 
yılında başlamıştır. 

AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA ŞİLİ ÇİN 

HIRVATİSTAN KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ EKVADOR 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN 

MACARİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA İTALYA 

JAPONYA KENYA KORE LİBYA 

LİTVANYA MAKAO MALEZYA MAURİTİUS 

FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ 

UMMAN PANAMA PERU FİLİPİNLER 

POLONYA PORTEKİZ KATAR ROMANYA 

RUSYA SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN SİNGAPUR 

SLOVAKYA SLOVENYA GÜNEY AFRİKA İSPANYA 

İSVEÇ SURİYE TUNUS TÜRKİYE 

UKRAYNA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

URUGUAY 

VENEZUELA    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

  

 
 
 

* 
 
 
 
  



Ek 2 (YETİŞTİRİCİLİK) – ULUSLARARASI ÜLKE KODU EKLERİ LİSTESİ 
 

 
 

Uluslararası Ülke Kodu Ekleri Listesi 
 

Ekler Ülkeler Ekler Ülkeler 

ARG Arjantin – Argentine LTU Litvanya - Lituanie 

AUS Avustralya – Australie LUX Lüksemburg – Luxembourg 

AUT Avusturya – Autriche MAL Malezya – Malaisie 

AZE Azerbaycan - Azerbaïdjan MDA Moldova - Moldavie 

BAR Barbados – La Barbade MEX Meksika - Mexique  

BEL Belçika – Belgique MOR Fas - Maroc 

BHR Bahreyn – Bahrein NOR Norveç - Norvège 

BIH Bosna Hersek – Bosnie-Herzégovine NZ Yeni Zelanda - Nouvelle Zélande  

BRZ Brezilya – Brésil OM Umman – Sultanat d’UMMAN  

BUL Bulgaristan – Bulgarie PAN Panama 

CAN Kanada PER Peru – Pérou 

CHI Şili – Chili PHI Filipinler 

CHN Çin – Chine POL Polonya – Pologne 

COL Kolombiya - Colombie POR Portekiz 

CRI Kosta Rika PR Porto Riko – Porto Rico 

CRO Hırvatistan – Croatie PRY Paraguay 

CYP Kıbrıs – Chypre QA Katar 

CZE Çek Cumhuriyeti – République Tchèque RHO Rodezya 

DEN Danimarka – Danemark RUM Romanya – Roumanie 

DOM Dominik Cumhuriyeti – Rép. Dominicaine RU Rusya – Russie (1921'e kadar ve 1921 dahil) 

DZ Cezayir – Algérie RUS Rusya – Russie (1992’den itibaren) 

ECU Ekvador – Equateur SAF Güney Afrika – Afrique du Sud 

FIN Finlandiya – Finlande SLO Slovak Cumhuriyeti (2006’ya kadar) 

FR Fransa SPA İspanya – Espagne 

GB Büyük Britanya - Grande Bretagne SRB Sırbistan – Serbie 

GDR Doğu Almanya – RDA SRH Rodezya – Rhodesie 

GEO Gürcistan - Géorgie SVK Slovakya – Slovaquie 

GER Almanya – Allemagne SVN Slovenya – Slovenie 

GR Yunanistan – Grèce SU Sovyetler Birliği (1922-1990) 

GTM Guatemala SWE İsveç – Suede 

HOL Hollanda - Pays Bas SWI İsviçre – Suisse 

HUN Macaristan – Hongrie SY Suriye - Syrie 

IND Hindistan – Inde THA Tayland – Thaïlande 

IRE İrlanda – Irlande TRI Trinidad ve Tobago 

IRN İran TUN Tunus – Tunisie 

ISR İsrail TUR Türkiye – Turquie 

ITY İtalya – Italie UAE Birleşik Arap Emirlikleri - Emirats Arabes Unis 

JAM Jamaika – Jamaïque UKR Ukrayna 

JPN Japonya – Japon URU Uruguay 



KAZ Kazakistan USA Amerika Birleşik Devletleri - Etats Unis d’Amérique 

KEN Kenya UZB Özbekistan - Ouzbékistan 

KOR Kore – Corée VEN Venezuela 

KSA Suudi Arabistan - Arabie Saoudite YUG Yugoslavya – Yougoslavie 

KWT Kuveyt – Koweit ZIM Zimbabve 

LEB Lübnan – Liban   

 
 

 

* 
 

 

Madde 5 (YARIŞÇILIK) – AT PERFORMANS KAYITLARI 
 

 

Böylesi bir atın yetki alanına seyahat ettiği Yarış Otoritesinin talebi üzerine, Ev Sahibi Otorite ilgili performans kayıtlarını temin etmelidir. Bu, 
bilgilere online erişim sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. 
 
Bunu kolaylaştırmak adına Yarış Otoriteleri, antrenörlerin bakımını üstlendikleri atların idmana girmeden önce ve esnasındaki bütün yabancı ülke 
performanslarına ilişkin detayları paylaşması gerekliliğini Kurallarına eklemek isteyebilir. 

 
 
 

1. Her Yarış Otoritesi (Ev Sahibi Otorite), kendi yetkisi altında idmanda olan tüm atların performanslarına dair kapsamlı ve güncel 
kayıtlar tutmalıdır (veya bunlara serbest erişimin mümkün olmasını sağlamalıdır). Bunlar en azından Ek 3'te belirtilen tüm bilgileri 
kapsamalı ve atın kendi yetki alanına girmeden önceki veya yarış için geçici olarak yurt dışına çıktığı zamanlardaki yurt dışı 
performanslarını da içermelidir. Bir atın isminin değiştirildiği durumlarda, atın her bir yarışta hangi isimle yarıştığı kayıtlarda 
belirtilmelidir. 

 
 

2. Bir Düzenleyen Otorite, yurt dışında idman görmüş bir at için yarış günü sonrası sıralamanın düşürülmesi veya yükseltilmesi (örneğin, 
yasaklı bir maddenin bulunması sonucunda) ile ilgili tüm vakaları Ev Sahibi Otoriteye bildirecek kamuoyuna açık hale getirecektir. 

 
  



 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

CEZAYİR ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA 

BAHREYN BELÇİKA BREZİLYA ŞİLİ 

KIBRIS FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA 

YUNANİSTAN HONG KONG MACARİSTAN HİNDİSTAN 

İRLANDA JAPONYA MAKAO MAURİTİUS 

FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ 

UMMAN PANAMA PERU POLONYA 

KATAR ROMANYA SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN 

SİNGAPUR SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA İSPANYA 

İSVEÇ İSVİÇRE TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

KANADA Madde 1: Kanada atın resmi adı üzerinden 

yalnızca yarış kayıtlarını tutmaktadır. Madde 2: 

Kanada’daki yarış otoriteleri, sonuçları etkileyen 

kararları kamuyla paylaşmaktadır ancak bu kararları 

her zaman ev sahibi otoriteye resmi olarak 

bildirmemektedir.  

ÇEK 

CUMHURİYETİ 

Yarış kuralları için 

bir uygulama 

hazırlanmaktadır. 

LİTVANYA Tüm yarış 

kayıtları tutulmaktadır. 

Yarış kayıtlarına online 

erişim aktif olarak 

geliştirilme aşamasındadır 

ve bir sonraki yarış 

sezonuna kadar 

tamamlanacaktır. 

FİLİPİNLER 

Atların performans 

kayıtları 

izlenmektedir, ancak 

formatla uyumlu 

hale getirilmesi 

gereklidir. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ §1: ABD atın resmi 

adı üzerinden yalnızca yarış kayıtlarını tutmaktadır. §2: 

ABD’deki yarış otoriteleri, sonuçları etkileyen kararları 

kamuyla paylaşmaktadır ancak bu kararları her zaman 

ev sahibi otoriteye resmi olarak bildirmemektedir. 

URUGUAY Yarışlara 

ilişkin performans 

bilgisi bulunsa da 

idmanlara ilişkin 

bulunmamaktadır. 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 
 

* 
 

  



 

Ek 3 (YARIŞÇILIK) – PERFORMANS KAYITLARI 
 

 

 

EK 3 

 
 
 

Düzenleyen (Ev Sahibi Otorite) : …………………………………………………. 
 
YARIŞ PERFORMANSLARI : …………………………………………….. 

 
Doğum yılı: ……….   Cinsiyeti : …………………..   Donu : ………………..   Doğduğu ülke: ……….................. 

 
(Babasının ismi) : ……………………………………….   (Annesinin ismi) : …………...…………………………. 

 
 

Tarih Hipodrom Yarışın 
Adı 

Mesafe * Yarış 
değeri 

Grup/Grade 1, 2 
veya 3 veya 

Listed 

F = düz 
H = Engelli 

(Hurdle) 
S= Engelli 
(St.Chase) 

H=Handikap 
W = Ağırlık-Yaş 

Oranı 

Sonuç 1., 
4., Düştü, 

vb. 

* Yukarıda belirtilen at 
tarafından kazanılan 

para ödülü 

Taşınan 
ağırlık 

Diğer 
bilgiler 

         Kazanan Sıra   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Düzenlendiği yer: ……………………………………     ………………………………………………………….. (düzenlendiği tarih) 
 
* At Sahibi İkramiyesini veya Yetiştirici Ödülünü içermemektedir 
 
 
 

* 
 
 

Madde 6 (YARIŞÇILIK) – ATIN BİYOLOJİK BÜTÜNLÜĞÜ 
 

 
GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN ETİK HUSUSLAR 
 
Vücudunda herhangi bir yasaklı madde olan atların yarışması yasaktır. 
Bir Safkan İngiliz atının kalıtsal genom yapısının atın hayatının herhangi bir döneminde değiştirilmesi, böyle bir atın o andan itibaren yarışçılık 
ya da rekabet faaliyetleri açısından Safkan İngiliz atı olarak kabul edilmesi noktasında kendisini diskalifiye kılacaktır.  
Yarışlarda kullanılan yarış atları, bu maddede belirtilen yasaklanmış uygulamalara tabi tutulamaz. Hasta ya da sakatlanmış yarış atları yeniden 
tam kapasite idman programına başlamadan önce tedavi edilmeli ve/veya durumlarına uygun şekilde dinlendirilmelidir.   
 
GENEL HÜKÜMLER 
 
Yarışlara ya da dinlenme süreleri de dahil olmak üzere idman gören atlara uygulanacak tüm tedavilerin spesifik bir teşhise dayanması, geçerli 
ve şeffaf bir at sahibi-antrenör-veteriner hekim ilişkisi çerçevesinde uygulanması ve atın sağlık ve refahı gözetilmek sureti ile yapılması 
gerekmektedir. Yarışlara katılan atlara uygulanacak tüm tedavilerin ardından, bu tedavinin atın kendine özgü özelliklerine ters düşecek ya da 
refahına zarar verecek şekilde kendisine bir yarış içinde avantaj verecek ya da dezavantajlı duruma düşecek durumda kalmayacağı, yarış 
öncesinde yeterli bir süre geçmelidir.  
 
Atlara, yarışın koşulacağı gün, Yarışçılık Otoritesinin onayı olmaksızın hiçbir tedavi uygulanmamalıdır. 
 
 
 
 
 
 

* 
 
  



Madde 6 A (YARIŞÇILIK) – YASAKLI MADDELER 
 

 
 
 
AMAÇ  

1. Amaç, atın kendine özgü özelliklerine ters düşecek şekilde kendisine bir yarış içinde avantaj verebilecek ya da dezavantajlı duruma 
düşürebilecek maddelerin kullanımını kontrol altında tutmak suretiyle yarışın bütünlüğünü ve atın refahını korumaktır.   
  
NUMUNE ALMA  

2. Yasaklı maddelerin mevcut olup olmadığını tespit etmek amacı ile bir yarışta koşacağı beyan edilen atlardan numune alınacaktır. Yarış 
Otoriteleri ayrıca kendi kuralları uyarınca diğer herhangi bir zamanda da numune alabilir. Numune atın herhangi bir kısmından ya da atla 
temasta olan herhangi bir kısımdan alınan numune anlamındadır.  
 
3. Emniyetli bir gözetim zinciri ile alınmış örnekler, mümkünse A Numunesi ve B Numunesi olarak ikiye ayrılacaktır. A Numunesi, ilgili Yarış 
Otoritesinin kullarına göre test edilmek üzere tek bir laboratuvara gönderilecektir. Birincil analiz için yalnızca A Numunesi kullanılacaktır. Aynı 
örnekten ayrılmış herhangi bir miktar, ilgili laboratuvarın bilgisi ve izni dışında, birincil analiz için ikinci bir laboratuvara gönderilmemelidir. B 
Numunesi, A Numunesinde tespit edilen maddeler için otomatik olarak veya antrenörün, at sahibinin veya Yarış Otoritesinin inisiyatifiyle kontrol 
edilebilir. 
  
4. Bir Yarış Otoritesinin, kendi otorite alanında bir yarışa girmiş ya da bir yarışta koşmuş, ancak yurt dışında idman görmüş olan bir attan alınan 
resmi bir numuneden yasaklı bir madde bulması durumunda, atın idman gördüğü yerdeki Yarış Otoritesi haberdar edilecek ve talep edilmesi 
durumunda yardım temin edecektir.  
 
YAPTIRIMLAR  

5. Yarış günü alınan bir resmi numunenin analizinin, ilgili Yarış Kurallarında tanımlandığı haliyle yasaklı bir maddeye dair pozitif bulgu ortaya 
koyması durumda, at diskalifiye olacaktır. Burada açıklanan sorumluluklarından herhangi bir kınama gerektirmeyecek şekilde ibra olduğu haller 
hariç olmak üzere, atın antrenörüne ceza verilecektir. Madde 6 E – Fıkra 4’te belirtilen herhangi bir maddenin varlığına dair bulgulara rastlanırsa 
at, pozitif bulgunun ardından en az altı ay geçmeden yarışlara katılamayacak ve sonrasında da ancak resmi bir doping testinin negatif 
sonuçlanmasıyla yarışabilecektir. 
 
6. Başka herhangi bir zamanda bir attan alınan numunede yasaklı bir madde bulunmakta ise Yarış Otoriteleri kendi kuralları uyarınca ata, 
antrenöre, atın sahibine veya diğer lisanslı kişilere yaptırım uygulayabilirler.  
 
ANTRENÖRÜN SORUMLULUKLARI  

7. Antrenör aşağıdakilerden daima sorumlu olacaktır:  
• kendi bakımı altındaki atların beslenmesi, idaresi, korunması ve güvenliği  
• Yarış Otoritesinin ilgili kurallarına aykırı olan, yasaklanan maddelere maruz kalmalarını önlemek üzere, bakımları altındaki atlara 

yönelik tüm makul önlemlerin alınması 
• atlarına verilen tedavinin muhtemel sonuçlarına dair haberdar olunması  
• tüm veterinerlik prosedürleri ve ilaç tedavilerinin uygun kayıtlarının tutulması. 

 
YARIŞ GÜNÜ YÖNETMELİKLERİ 
8. Komiserler ya da Yarış Otoritesince izin verilen veterinerler hariç olmak üzere hiçbir kimse, bir yarış gününde pistin ahırlarına yasaklanmış 
bir madde ya da söz konusu maddenin verilmesine yönelik herhangi bir yöntem getirmeyecektir.  
 
9. Bir at yarıştıktan sonra ve yarış sonrası numune alımı için herhangi bir şarttan serbest kalmadan önce, resmi izin olmaksızın, yasaklı 
maddeler içeren herhangi bir tedaviye müsaade edilmeyecektir.   
 
YASAKLI MADDELER 
10. Yasaklı maddeler aşağıdaki gibidir:  
 

• Herhangi bir zamanda memelilerde aşağıdaki vücut sistemlerinden biri veya daha fazlası üzerinde bir aksiyon yaratmaya ya da etki 
etmeye veya hem aksiyon yaratmaya hem de etki etmeye muktedir olan maddeler:  

 
sinir sistemi  
kardiyovasküler sistem 
solunum sistemi  
sindirim sistemi 
üriner sistem  
üreme sistemi 
kas-iskelet sistemi 
kan sistemi 
bağışıklık sistemi (bulaşıcı maddelere karşı lisanslı aşılar hariç olmak üzere) 
endokrin sistemi. 
 

 Endokrin salgılar ve bunların sentetik karşılıkları 

 Maskeleyici maddeleri 

 Oksijen taşıyıcılar 

 Genom dizilimlerini ve/veya gen ifadesinin transkripsiyonel, posttranskripsiyonel veya epigenetik düzenlemesini değiştirme kapasitesi 
olan gen düzenleme maddeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda, herhangi bir memeli canlıda 
doğrudan ya da dolaylı olarak genlerin ifade edilme şekli üzerinde bir reaksiyona ya da etkiye ve/veya bir manipülasyona neden olan 
etkin maddeler. 

  



11. Yasaklı bir maddeye yönelik bulgu, maddenin kendisinin ya da maddeye ait bir metabolitin ya da maddeye ait bir izomerin, metabolite ait bir 
izomerin ya da maddenin bir ön ilaç (pro-drug) şeklinin tespit edilmesi anlamındadır. Yasaklı maddenin verildiğine ya da sair şekilde 
uygulandığına yönelik herhangi bir bilimsel göstergenin tespit edilmesi de maddenin bulunmasına eşdeğerdir.  

 

12. Antrenörlere ve veteriner danışmanlarına yardımcı olmak amacı ile Yarış Otoriteleri de kendi kurallarına yasaklı olan ve olmayan 
maddelere dair örnekler dahil edebilir.  
 
13. Yarışçılık mahkemelerine yol göstermek amacı ile Yarış Otoriteleri yasaklı madde sınıflandırması yapabilir.  
  
EŞİKLER 
14. Uluslararası eşikler sadece aşağıdaki maddeler için belirlenebilir:  

 at için endojen olan maddeler 

 geleneksel olarak at yemi olarak kullanılan ya da üretilen bitkilerden kaynaklanan maddeler 
 
15. Eşikler, Resmi Yarış Kimyagerleri Birliği ve Uluslararası Uzman Yarış Veterinerleri Grubu ile görüşüldükten sonra ve IFHA Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmasını müteakip, Federasyonun Atlara Yönelik Yasaklı Maddeler ve Uygulamalar Danışma Kurulu tarafından tavsiye edilir. 
 
 
16. Aşağıdaki eşik değerlerin altındaki yasaklı maddeler ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmaz:  

 

Eşik Adı   Eşik 

Arsenik  İdrarda mililitre başına toplam 0,3 mikrogram arsenik 

Boldenon 

 (İğdişler hariç olmak üzere) erkek atlarda, idrarda mililitre başına, 

0.015 mikrogram serbest ve konjüge boldenon 

Karbon dioksit  Plazmada litre başına 36 milimol karbon dioksit 

Kobalt*  İdrarda mililitre başına 0,1 mikrogram kobalt 

 Plazmada mililitre başına toplam 0,025 mikrogram kobalt 

 (serbest ve protein bağlı) 

*Yarış otoriteleri kobalt içeren besin takviyelerinin kullanımıyla ilgili 

talimat vermelidir 

Dimetil sülfoksit 

 İdrarda mililitre başına 15 mikrogram dimetil sülfoksit veya  

 Plazmada mililitre başına 1 mikrogram dimetil sülfoksit 

Erkek atlarda östradiol (İğdişler 

hariç olmak üzere) 

 Tarama evresinde, serbest ve glukorokonjüge 5α –estrane-3β,17α –

diol, idrardaki serbest ve glukorokonjüge 5,10–estrane-3β,17α –

diol’ü aştığı zaman; idrarda mililitre başına 0,045 mikrogram serbest 

ve glukorokonjüge 5α –estrane-3β,17α –diol  

Hidrokortizon  İdrarda mililitre başına 1 mikrogram hidrokortizon 

Metoksitiramin 
 İdrarda mililitre başına 4 mikrogram serbest ve konjüge 3-metoksi 

tiramin  

Salisilik asit 

 İdrarda mililitre başına 750 mikrogram salisilik asit ya da  

 Plazmada mililitre başına 6,5 mikrogram salisilik asit  

Testosteron 

 İğdişlerde, idrarda mililitre başına 0,02 mikrogram serbest ve 
konjüge testosteron ya da  

 iğdişlerde plazmada mililitre başına 100 piktogram serbest 
testosteron ya da  

 kısraklarda (gebe olmadığı sürece) ve dişi taylarda, idrarda mililitre 
başına 0,055 mikrogram serbest ve konjüge testosteron 

Prednizolon İdrarda mililitre başına 0,01 mikrogramsız prednizolon 

 
N.B.: Konjüge madde, konjügatlardan serbest kalabilen maddedir. 
İdrar ve plazmada aynı madde için de dahi olmak üzere, her eşik ayrı ayrı  geçerli olabilir. 
 
Eşik Değerler mevzuata bağlı sınırları ifade eder ve yukarıda verilmiş rakamsal değerlerle ima edilen farklı bir hassasiyet seviyesi yoktur 
(örneğin, 0,3 ile 0,300 denktir). Bir numunede eşik değerin aşılıp aşılmadığı, yalnız tespit edilen konsantrasyon ve bu tespit ile ilişkili olan 
ölçümün belirsizliği ölçüsünde ortaya konabilir. 
  
17. Yarış Dışı Testlere (OOCT) Uluslararası Eşik Değerlerinin Uygulanması: 

 Madde 6E’nin 5. Fıkrasında belirtilen gereklilikler karşılanmadıysa OOCT numunelerinde boldenon, östradiol, metoksitramin ve 
testosteron için uluslararası eşik değerleri geçerli olacaktır. 

 OOCT numunelerinde, Arsenik, Karbon dioksit, Kobalt, Dimetilsülfoksit, Hidrokortizon, Prednizolon ve Salisilik Asit için uluslararası 
eşik değerleri geçerli olacaktır. Ancak, meşru bir tedavinin uygun şekilde kaydının yapıldığı durumlarda bunlarla ilgili yaptırım 
uygulamaya gerek olmayabilir. 

 
18. Herhangi bir yasaklı maddenin tespit edilmesi amacı ile Yarış Otoritesi kendi inisiyatifiyle veya atın sahibinin ya da antrenörün talebi ile atın 
daha kapsamlı olarak muayene edilmesine karar verebilir.  
 
 
LABORATUVAR HİZMETİ 
  



19. Üye ülkelerin laboratuvarları aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar (ISO/IEC 17025) ile destek belge (ILAC-G7) At yarışçılığı 
laboratuvarları için akreditasyon şartları ve çalışma kriterleri uyarınca akredite olmak, 

 Yasaklı maddelerin varlığının tespit edilmesine yönelik kılavuz hükümlerine riayet etmek (ILAC-G7 Kısım B), 

 Uluslararası Yarış Otoriteleri Federasyonu performans şartnameleri hükümlerine uyumlu olmak 
(http://www.ifhaonline.org/Default.asp?section=IABRW&area=7), 

 Laboratuvarlar arası mukayeselerde görev almak (Madde 3.3, 3.5, 7.2.2.1(e) ve 7.7.2, ISO/IEC 17025 : 2017);  

 IFHA Atlara Yönelik Yasaklı Maddeler ve Uygulamalar Danışma Kurulu tarafından tavsiye edilen ve ilgili üye ülkeler tarafından 
seçilmek sureti ile benimsenen uyumlaştırılmış uluslararası tarama limitlerinin (ISL) tatbik edilmesi vasıtası ile meşru tedavi 
maddelerinin tetkikini kontrol altında tutmak (http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=1 ve 
http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=6 )  

 IFHA Atlara Yönelik Yasaklı Maddeler ve Uygulamalar Danışma Kurulu tarafından tavsiye edilen ve ilgili üye devletler tarafından 
seçilmek sureti ile benimsenen uyumlaştırılmış uluslararası kalıntı limitlerinin tatbik (IRL) edilmesi vasıtası ile belirli çevresel maddelerin 
tetkikini kontrol altında tutmak (http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=18).  

 

20. Tedavi amaçlı maddeleri nedeniyle ihlallerin önlenmesi maksadıyla Yarış Otoriteleri kendi inisiyatifleri ile: 
 

 Tetkik sürelerini bildirebilirler,  

 Yeni veya modifiye testlere dair önceden ikaz verebilirler 

 Koşuya katılan bir attan alınan bir numunenin, belirtilen yasaklı maddeleri ihtiva edip etmediğini tespit etmek üzere analitik bir hizmet 
sunabilirler. 

 

 

 
Son Güncelleme: OCAK 2020 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 
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Madde 6 B (YARIŞÇILIK) – GENETİK TERAPİLERİN, GEN VE GENOM DÜZENLEMENİN YASAKLANMASI 

 
1. Genetik Terapilerin kullanımının veya uygulanmasının yasaklanması 

 
a. Genetik Terapilerin Tanımı 
 
Aşağıdakilerin kullanılmasını veya uygulanmasını içeren her türlü tedavi, yöntem veya işlem Genetik Terapi olarak tanımlanır:  

i. oligomerler veya nükleik asit polimerleri 

ii. nükleik asit eşdeğerleri 
iii. genetik olarak değiştirilmiş hücreler 
iv. genom dizilimlerini ve/veya gen ifadesinin transkripsiyonel, posttranskripsiyonel veya epigenetik düzenlemesini değiştirme kapasitesi 

olan gen düzenleme maddeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda, herhangi bir memeli canlıda 
doğrudan ya da dolaylı olarak genlerin ifade edilme şekli üzerinde bir reaksiyona ya da etkiye ve/veya bir manipülasyona neden olan 
etkin maddeler. 

 
Şüpheye mahal vermemek adına, aşağıdaki durumlar IABRW kapsamında Genetik Terapi olarak değerlendirilmez: 

 Bütün hücre / DNA transferi içermeyen trombositten zengin plazma (PRP) tedavileri veya otolog koşullu serum (ACS) kullanılması 
veya uygulanması. 

 
b. Bu maddede yer alan istisnalar hariç, atlara Genetik Terapilerin uygulanması her koşulda yasaklanmıştır. 

 
c. İstisnai Genetik Terapiler 
 

Eğer ilgili Genetik Terapi, bir veteriner tarafından resmi olarak teşhisi konmuş bir sakatlığı veya rahatsızlığı tedavi etme amacıyla 
kullanılacaksa ve: 
a. atın kalıtımla aktarılabilen genomunu değiştirme kapasitesi yoksa; 

http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=1
http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=6
http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=18


b. atın sağlığı için bir tehdit oluşturmuyorsa; 
c. atın yarıştaki performansını iyileştirme veya kötüleştirme potansiyeli taşıdığından yarışçılığın bütünlüğü için bir tehdit 
oluşturmuyorsa Yarış Otoritesinin önceden açık izni alınmak şartı ile belirli bir at üzerinde kullanılabilir veya ata uygulanabilir. 
 
 

d. Kontrol ve kayıt 

 

Atın sahibi veya antrenörü, idman öncesinde, sırasında veya dışında yapılacak olmasına bakılmaksızın, ata uygulanması planlanan 
herhangi bir Genetik Terapi için bunun öncesinde ilgili Yarış Otoritesine bildirimde bulunmakla ve izin almakla yükümlüdür. At sahibi veya 
antrenörü, bu gibi tedavilerin tümü için eksiksiz ve doğru kayıtlar tutmalıdır – kayıtlar en az 5 yıl saklanmalı ve düzenleyici makamların 
denetimleri için talep edildiğinde hazır bulundurulmalıdır. 

 

2. Gen ve Genom Düzenlemenin Yasaklanması 

 

a. Gen Düzenlemenin Tanımı 
 

Gen Düzenleme, atın genomundaki belirli bir alanda DNA ekleme, silme ve/veya değiştirme işlemlerinden birini içeren her türlü işlem veya 
tedavi olarak tanımlanır. 

 

b. Genom Düzenlemenin Tanımı 
 

Genom Düzenleme, atın genomunda DNA ekleme, silme ve/veya değiştirme işlemlerinden birini içeren her türlü işlem veya tedavi olarak 
tanımlanır. 

 

c. Herhangi bir at üzerinde Gen Düzenleme veya Genom Düzenleme işlemi yürütmek veya ata bunları uygulamak ya da atı bunlara tabi 
tutmak her koşulda yasaklanmıştır. 

 

 

Son Güncelleme: OCAK 2020 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 
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Madde 6 C (YARIŞÇILIK) – YASAKLANMIŞ UYGULAMALAR 
 

 
Atın sağlık ve refahını, binicinin ve aynı zamanda diğer katılımcıların refahını, tüm bunların yanında at yarışçılığının bütünlüğünü ve 
dürüstlüğünü tehlikeye atan uygulamalar uygunsuz ve yasaktır. Söz konusu uygulamalara dair düzenlemeleri uygulamaya koyma sorumluluğu 
Yarış Otoritesine aittir.  

 
1) YARIŞMASI AMAÇLANAN BİR ATIN TEDAVİSİ YA DA YÖNETİMİNDE HERHANGİ BİR YERİ OLMAYAN UYGULAMALAR  

 

 İdman veya yarış esnasında herhangi bir zamanda, uygun olmayan bir reaksiyon almak amacı ile onaylanmamış herhangi bir nesne, cihaz, 
davranışsal faaliyet ya da kimyasal kullanılması,  

 Atların, ata tıbbi faydalar ve/veya refah faydaları sunulması ile tutarlı olmayan, geçerli ve şeffaf at sahibi-antrenör-veteriner ilişkisinin dışında 
kalan tıbbi ya da cerrahi prosedürlere tabi tutulması,  

 Atın sağlık ve refahına aykırı olacak şekilde, idman ya da yarışa müsaade edilmesi maksadı ile sakatlanmanın etki ya da belirtilerini 
gizlemeye yönelik fiziksel uygulamalar ya da veterinerlik prosedürlerinin ya da ilaç tedavilerinin kullanılması, 

 Hileli, potansiyel olarak hileli ya da sektörün dürüstlüğüne yönelik olumsuz sonuçları beraberinde getirebilecek uygulamalar. 
 
2) SPESİFİK YASAKLI UYGULAMALAR 

 
Yasaklı uygulamalar aşağıdakileri içermekte olup, sayılanlarla sınırlı değildir.  
(A) Gebe bir kısrağın Yarış Otoritesi tarafından belirlenen tarihten sonra yarıştırılması. 
(B) Atın sağlık, refah ya da emniyetine zarar getirecek şekilde yarış öncesi su verilmemesi. 
  



(C) Yarış ya da idman esnasında, herhangi bir bacak yapısının hissizleştirilmesine yol açabilecek şekilde gövde dışı şok dalga tedavisinin 
uygun olmayan şekilde kullanımı. 

(D) Teşhis koyma/laboratuvar test prosedürleri ya da aşağıda 2(e) maddesi ile izin verilen durumlar dışındaki bir nedenle attan kan alınması. 
(E) Hayat kurtarma maksadı ile yapılanlar veya kas-iskelet sistemi yaralarının veya hastalıklarının tedavisi için veteriner rejeneratif tedavilerinde 

kullanılanlar hariç olmak üzere, homolog, heterolog ya da otolog yöntemler ile kan ürünleri ya da kan hücrelerinin alınması, manipüle 
edilmesi ve dolaşım sistemine yeniden verilmesi.  

(F) Kimyasal kastrasyon veya immunokastrasyon uygulanması.  
(G) Tahriş karşıtı bir etki elde etmek üzere kas-iskelet sistemi üzerinden cilde termokoter uygulanması. 
(H) Cildin ve/veya altındaki dokuların vezikülasyonuna neden olacak bir madde uygulanması. 

 
Bir atın yukarıda belirtilen yasaklı uygulamalardan herhangi birine tabi tutulması halinde Yarış Otoritesi kendi takdirine bağlı olarak: 
(a) Söz konusu atı uzaklaştırabilir, yarış dışı bırakabilir veya farklı bir karara varabilir; ve/veya 
(b) Antrenöre ve/veya diğer sorumlu kişilere karşı cezalandırıcı bir yaptırım uygulayabilir.  

 
(İ) At üzerinde Gen Düzenleme veya Genom Düzenleme içeren herhangi bir tedavi, yöntem veya işlem yürütülmesi veya ata bunların 

uygulanması ya da atın bunlara tabi tutulması. 

 Gen Düzenleme, atın genomundaki belirli bir alanda DNA ekleme, silme ve/veya değiştirme işlemlerinden birini içeren her türlü işlem 
veya tedavi olarak tanımlanır. 

 Genom Düzenleme, atın genomunda DNA ekleme, silme ve/veya değiştirme işlemlerinden birini içeren her türlü işlem veya tedavi 
olarak tanımlanır. 
 
 

 
3) YASAKLI UYGULAMALARA DAİR ANTRENÖRÜN SORUMLULUKLARI 

 
Antrenör aşağıdakilerden daima sorumlu olacaktır: 
 

 Kendi bakımı altındaki atın idaresi, korunması ve güvenliği, 

 Yasaklanan uygulamalardan kaçınılması, 

 Atlarına verilen tedavilerin muhtemel sonuçlarından haberdar olunması,  

 Tüm veterinerlik prosedürleri ve ilaç tedavilerinin uygun kayıtlarının tutulması. 
 

 
4) YASAKLI UYGULAMALARA DAİR AT SAHİBİNİN VE ANTRENÖRÜN SORUMLULUKLARI  

 
Herhangi bir zamanda at sahibi ve idmanda ise antrenör de işbu madde hükümleri ile özellikle kayıt tutulmasına ve Yarış Otoritesine bildirim ile 
ilgili şartlara riayet edilmesinden sorumludur. 

 

 

Son Güncelleme: OCAK 2020 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 
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Madde 6 D (YARIŞÇILIK) – İDMANDA İLAÇ KULLANIMI 
 

 
İDMANDAKİ ATLARA İLAÇ VERİLMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR 
 
Tedavi Tanımı 
Bu Maddenin amaçları çerçevesinde, "tedavi" terimi aşağıdakileri içermektedir: 

1. Bir ata herhangi bir maddenin (ilaç dahil) verilmesi ve; 
2. Bir ata etki etmesi amacıyla herhangi bir fiziksel prosedürün veya tedavinin uygulanması. 

 
Kılavuz İlkeler 
İdmandaki atların tedavisi için aşağıdaki kılavuz ilkeler geçerlidir: 

1. Tüm tedaviler antrenörün sorumluluğundadır ve veteriner gözetimi altında uygulanmalıdır. 
2. Her tedavi atın sağlığı ve refahı adına uygulanmalıdır. 

  



Buna uygun olarak: 

1. Antrenör, hasta veya yaralı bir at için idmanın yönetimi, uygulanması ve uygun idman seviyesi hakkında görevli veterinerden veteriner 
tavsiyesi almalıdır. 

2. Bir atın bir madde ya da yasaklı bir madde içeren bir ilaç ile tedavi edilebilmesi için atın kondisyonu, sağlık durumu ve yönetimi hakkında 
yeterli bilgiye sahip bir veterinerin tavsiyesi mutlaka gerekmektedir. Devlet düzenlemeleri tarafından kontrol edilen maddeler yalnızca bir 
veteriner tarafından veya bir veterinerin talimatı üzerine verilebilir.  

3. Antrenör, gerçekleştirilen tüm veteriner prosedürleri ve uygulanan tüm ilaçlar da dahil olmak üzere, bir ata uygulanan tüm tedavilerin 
tam ve doğru kaydını tutmaktan ve saklamaktan sorumludur. Bu kayıtlar minimum 12 ay boyunca saklanmalı ve talep halinde 
düzenleme memurları tarafından denetime hazır tutulmalıdır.  

4. Ağız yoluyla alınan normal yem ve su hariç olmak üzere ve Yarış Otoritesi tarafından izin verilmediği sürece, yarış günü yarıştan önce 
ata herhangi bir madde verilmemelidir. Enjeksiyon, ağız veya soluma yoluyla, lokal olarak ya da başka bir yöntemle verilen maddeler de 
buna dahildir. 

5. Antrenör, belirli ilaçlar veya tedaviler için Yarış Otoritesi tarafından zorunlu kılınan dinlenme sürelerine riayet etmelidir. 

6. Yaralanma veya hastalık nedeniyle idmana sokulamayan atlar idmandan alınmalı ve bu atlara uygun veteriner tedavisi ve/veya 
dinlenme uygulanmalıdır. Tedavi idmanın devamını sağlamak için değil, atın çıkarları için uygulanmalıdır. 

Bifosfonatlara ilişkin özel gereksinimler: 

Aşağıdaki durumlarda yarış atlarına bifosfonat uygulanmayacaktır: 

 Kayıtlı doğum tarihine göre üç yaş altı aydan genç olan atlara; ve 

 Atın yarışacağının ilan edildiği bir yarış için yarış gününde veya bu yarışın 30 gün öncesinde. 

 
Kullanılan bifosfonat ürünü ilgili ülkede atlara uygulanmak üzere ruhsatlanmış olmalıdır ve etiketindeki talimatlara uygun olarak uygulanmalıdır.  
 
Bifosfonatın uygun tedavi yöntemi olduğunu belirten bir veteriner hekim teşhisi bulunmalı, ilgili tedavi yine bir veteriner hekim tarafından 
uygulanmalıdır. 
 
 
Son Güncelleme: Şubat 2019 

 

 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BREZİLYA ŞİLİ 

KIBRIS ALMANYA HONG KONG İRAN 

İRLANDA KORE LÜBNAN MAKAO 

MALEZYA MAURİTİUS FAS NORVEÇ 

UMMAN KATAR ROMANYA SUUDİ ARABİSTAN 

SIRBİSTAN  SİNGAPUR  SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA 

İSPANYA TÜRKİYE   

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

ÇEK CUMHURİYETİ 
Yarış kuralları için bir 
uygulama 
hazırlanmaktadır. 

BÜYÜK BRİTANYA  

(Tüm veterinerlik 

prosedürlerinin kayıt 

zorunluluğu 

bulunması nedeniyle) 

JAPONYA Şu anda bifosfonatlara ilişkin bir hüküm 
bulunmamaktadır ancak Japonya yönetmeliklerin 
düzenlemesini gündemine almıştır. 

PANAMA anabolik ve 

testosteron 

kullanılmasına izin 

verilmektedir. 

PERU FİLİPİNLER Şu anda 

uymamaktadır ancak 

yarış kurallarına ve 

yönetmeliklerine 

adapte edilecek ve 

uygulamaya 

koyulmasına 

çalışacaktır. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ “Mevzuat 
uyarınca” §3: veteriner tedavi kayıtları 6 ay boyunca 
saklanır. §4: Yarış gününde Furosemid kullanımına 
izin verilir. Bifosfonat §: Bifosfonatlar şu anda ARCI 
Örnek Kurallarında listelenmediğinden yasaklı 
madde olarak kabul edilir. 

URUGUAY ilaç kullanımı 

ülkede veterinerlerle 

sınırlı değildir. 

    

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

İSVİÇRE    

 

 



 
* 
 
 
 
 
 

 

Madde 6 E (YARIŞÇILIK) – YARIŞ DIŞI TEST 
 

 
Yarış Otoriteleri, kendi takdir yetkilerine bağlı olarak, adil rekabet, şeffaflık, sağlık ve güvenli yetiştiricilik adına atın doğduğu günden 
başlayarak idmandan, yarışlardan ve (geçerli durumlarda) damızlıktan emekli edilmesine kadar geçen süre içinde diledikleri zaman 
yasaklı maddelere veya yasaklı uygulamalara ilişkin test yapacaklardır.  
 
Bu amaçla: 
1 Bir atın doğduğu günden itibaren atın sahibi/sahipleri, atın tam lokasyonuna ilişkin yerel Yarış Otoritesini bilgilendirmeye her an hazır 
olmalıdır ve yasaklı maddelerin test edilebilmesi amacıyla ata erişim sağlanabilmesini temin etmelidir. 
 
2 Antrenörler idmana tabi tuttukları atların kimlikleri konusunda yarışçılıkla ilgili yerel Yarış Otoritelerini bilgilendirmeli ve gerektiğinde bu 
atların tam lokasyonunu belirtmelidir. 

 

3 Bir yarış atı idmanın başlangıcından itibaren yarışlardan ve (geçerli durumlarda) damızlıktan emekli edilene kadar kariyeri boyunca 
herhangi bir zaman idmanda olmadığında, sahibi yerel Yarış Otoritesini atın tam lokasyonu hakkında bilgilendirebilmelidir. 

 

4 İdmanda olan veya olmayan herhangi bir yarış atı kariyeri boyunca herhangi bir zamanda tam olarak izlenebilir olmazsa, bu atın bir 
yarışa girmesine izin verilebilmesi için usulüne uygun olarak lisanslı bir antrenör tarafından altı (6) ay idmana tabi tutulmalıdır. 

 
5 Benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkiye sahip olanlar da dahil olmak üzere, aşağıdaki yasaklı maddeler kariyeri boyunca 
hiçbir zaman bir yarış atına verilmeyecektir:- 

 
5.1 Onaylı olmayan maddeler 
Sonradan getirilen madde sınıflarında ele alınmamış olan ve halihazırda herhangi bir resmi makam tarafından veteriner kullanımı için 
onaylanmamış olan maddeler ya da veterinerlikle ilgili düzenleyici makamlar tarafından evrensel olarak geçerli veteriner tedavisi kabul 
edilmeyen maddeler. 
 
5.2 Anabolik ajanlar 
(a) anabolik androjenik steroidler, 
(b) selektif androjen reseptör modülatörleri (SARM'ler) de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla diğer anabolik ajanlar, 
(c) bir veteriner tarafından uygun dozda bronkodilatör olarak verilmediği sürece, beta-2 agonistler, 
 
5.3 Peptid hormonlar, büyüme faktörleri ve ilgili maddeler 
(a) eritropoietin (EPO), epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa ve metoksi polietilen glikol-epoetin beta da dahil olmak fakat bunlarla 
sınırlı kalmamak kaydıyla eritropoez uyarıcı ajanlar, peginesatide, hipoksia indüklenebilir faktör (HIF)-1 stabilizatörler,   
(b) büyüme hormonları ve büyüme hormonu salgılatıcı faktörler, insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve diğer büyüme faktörleri, 
(c) tıbbi kullanım veya veteriner kullanımı için tescil edilmemiş olan sentetik proteinler ve peptidler ve endojen proteinlerin ve peptidlerin 
sentetik analogları, 

 
5.4 Hormonlar ve metabolik modülatörler 
(a) aromataz inhibitörleri, 
(b) selektif estrojen reseptör modülatörleri (SERM'ler) ve diğer anti-estrojenik maddeler, 
(c) miyostatin inhibitörleri de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, miyostatin fonksiyonunu modifiye eden ajanlar 
(d) insülinler, 
(e) GW 1516 de dahil olmak fakat bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, peroksizom proliferatör etkin reseptör δ (PPARδ) agonistleri, 
(f) AICAR (5-aminoimidazol-4-carboksamid-1-β-D-ribofuranosid) de dahil olmak ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, AMPK 
aktivatörleri. 
 
6 Yukarıdaki beşinci (5.) maddede belirtilen maddelerin tedavi amaçlı kullanımına yalnızca aşağıdaki durumlarda istisnai olarak izin 
verilebilir: 
 
6.1 Yarış Otoritesi tedavi amacıyla bu istisnai kullanım imkanını sunmaya karar verdiğinde ve başka bir makul tedavi alternatifi 
olmadığında. 
 
6.2 Tedavi amacıyla istisnai olarak kullanılan bu yasaklı maddeler yalnızca mevcut bir hastalığı veya yarayı tedavi etmek amacıyla bir 
veteriner tarafından reçete edilmelidir ve tanı, madde ve uygulama protokolünün detayları kayıt altına alınmalı ve antrenör tarafından 
Yarış Otoritesine sunulmalıdır. Bir at idmanın başlangıcından yarıştan emekliliğe kadar kariyeri boyunca herhangi bir zaman antrenörün 
doğrudan kontrolü altında değilse, Yarış Otoritesine bu bildirimi yapmak at sahibinin sorumluluğundadır. Bu sistem Yarış Otoritesinin 
veterineri/veterinerleri tarafından gözetime tabi tutulmalıdır. 
 
6.3 Bir at, yukarıdaki beşinci (5.) maddede belirtilen maddelerden herhangi birinin uygulanmasından sonra minimum altı (6) ay geçene 
kadar yarışmaya uygun olmayacaktır. Bu maddelerden herhangi biri ile tedavi edilen bir atta yarış öncesi ilgili maddenin 
bulunmadığından emin olmak için Yarış Otoritesi test gerçekleştirmelidir. 

  



 
6.4 Bir Yarış Otoritesi, tedavi amacıyla istisnai kullanım çerçevesinde bir ata bu maddelerden herhangi birinin uygulandığına dair bilgi 
aldığında, bu bilgiyi söz konusu at için tuttuğu kayıtlar arasına eklemelidir. Kalıcı ihraç da dahil olmak üzere, atın gittiği ülkedeki Yarış 
Otoritesine veya Soy Kütüğüne at ile ilgili bilgi verirken bu bilgi de eklenmelidir (Yarış Amaçlı Sınır Geçiş İzni Bildirimleri de dahil). 
 
6.5 Tedavi amaçlı istisnai kullanım sayısı ve ilgili maddelerin detayları yıllık olarak Uluslararası Federasyona bildirilecek ve Uluslararası 
Federasyon tarafından gözden geçirilecektir. 
 
7 Bifosfonatlar olarak adlandırılan ilaç sınıfının kullanımının kontrol edilmesine ilişkin özel gereksinimler 
 
7.1 Aşağıdaki durumlarda yarış atlarına bifosfonat uygulanmayacaktır:  
(a) Kayıtlı doğum tarihine göre üç yaş altı aydan genç olan atlara; ve  
(b) Atın yarışacağının ilan edildiği bir yarış için yarış gününde veya bu yarışın 30 gün öncesinde. 
 
7.2 Bifosfonatların kullanılabileceği diğer koşullar Madde 6 D’de belirtilmiştir. 

 
 
 

Son Güncelleme: OCAK 2020 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 
 
 

Madde yakın zaman önce değişikliğe uğramıştır ve onaya tabidir (OCAK 2020) 

 
* 

 
  



 

 

Madde 7 C (YARIŞÇILIK) – YARIŞ ATLARININ NALLANMASI 
 

 
1. Yarış Otoriteleri, tehlikeli görülen ve yaralanmaya neden olabilecek nalların yarışlarda kullanımını yasaklama yetkisine sahip olduklarını 

Kurallarında açık bir şekilde belirtmelidirler. 

2. Yarış Otoriteleri, kullanılan terimlerin ve izin verilen veya izin verilmeyen nalların özelliklerinin yerli ve yabancı uygulayıcılar tarafından 

tamamen anlaşılmasını sağlamak için bu Kuralları desteklemek adına anlaşılabilir resimler yayınlamalıdırlar.  Örnek resim aşağıdaki 

adreste mevcuttur: 

https://cdn.racing.com/-/media/rv/files/integrity/register-of-nationally-approved-gear---july-2016-version.pdf?la=en 

Ayrıca bkz. IFHA Dokümanı ‘Ulusal Ekipman Kayıtları - Üyeler’  

http://www.horseracingintfed.com/Default.asp?section=IABRW&area=11  

 

3. Yarış Otoriteleri, nallanmamış veya kısmen nallanmış atların seçmeli koşmasını önlemek için kurallar koymak isteyebilir. Tamamen 

nallanmış atlar dışındaki atların yarışmasına izin verilmesi halinde, bunun beyana tabi olması ve ön yarış bilgilerine dahil edilmesi için 

bir gereksinim getirilmesi tavsiye edilmektedir. 

4. Yarış Otoriteleri nalların yarış öncesi düzenli olarak kontrol edildiği prosedürler belirlemelidir. 

 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA KANADA ŞİLİ 

KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ Uygulamaya 

konmuştur, sadece izin verilen nal 

tiplerinin resimleri eklenmelidir 

FRANSA ALMANYA 

YUNANİSTAN HONG KONG MACARİSTAN HİNDİSTAN 

İRLANDA JAPONYA LİTVANYA MAKAO 

MALEZYA MAURİTİUS FAS HOLLANDA 

YENİ ZELANDA NORVEÇ UMMAN PERU 

POLONYA KATAR ROMANYA SUUDİ 
ARABİSTAN 

SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA 

İSPANYA İSVEÇ İSVİÇRE TUNUS 

TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

URUGUAY 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

BÜYÜK BRİTANYA Uygun nal tiplerinin 

yayınlanmasına bağlıdır, süreç devam 

etmektedir. 

   

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

PANAMA Yarış otoriteleri yarış öncesinde 

nalların kontrol edilmesi için prosedürler 

belirlememiştir. 

FİLİPİNLER PHILRACOM at 

antrenörlerinin bu maddeye 

uymasını zorunlu kılacaktır. 

  

 

 
 

 
* 

 
 
  

https://cdn.racing.com/-/media/rv/files/integrity/register-of-nationally-approved-gear---july-2016-version.pdf?la=en
http://www.horseracingintfed.com/Default.asp?section=IABRW&area=11


Madde 8 (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 

 

 
* 
 
 

 
 

Madde 9 A (YARIŞÇILIK) – AT SAHİBİNİN RENKLERİ 
 

 
Yarış Otoriteleri, at sahiplerinin renklerinde kullanılabilecek tasarımlar (desenler) ile ilgili kısıtlamaları Kurallarına dahil edebilirler. Buna ek olarak 
kullanılabilecek tonlar ile ilgili kısıtlamaları dahil edebilirler ve bu tonları tanımlayabilirler (örneğin Pantone gibi renk eşleştirme sistemine atıfta 
bulunarak). Bu kısıtlamaların bir örneği Ek 5'te verilmiştir. 
 
Yabancı bir ülkeden gelen her at, yarışı düzenleyen ülkenin Yarış Otoritesinin Yarışçılık Kurallarına tabi olarak sahibinin tescilli renkleri ile 
koşmaktadır.  Bu yüzden, yurtdışında yarışan at sahipleri ve antrenörler, alternatif renkler ile koşmak zorunda kalma ihtimaline hazırlıklı 
olmalıdırlar. Örneğin eğer aynı yarış için ilan edilen iki veya daha fazla renk grubunun kabul edilemez derecede birbirine benzediği düşünülürse 
veya eğer yarışı düzenleyen ülkede belirli kültürel veya ticari hassasiyetler varsa. 
 
Bir Yarış Otoritesi, başka bir Yarış Otoritesinin talebi üzerine, söz konusu diğer ülkede ilan edilen bir atın sahibine tesci lli renklerin detaylarını 
zamanında vermelidir. Talep edilmesi halinde bu detaylar hem renklerin metinsel tanımını hem de elektronik ortamda grafiksel sunumunu 
içermelidir. Yarış Otoriteleri de proaktif olarak bu bilgileri sağlamak (örneğin atın girişi sırasında) veya Otoritelerin bu bilgilere online olarak 
erişmesine izin vermek suretiyle bu sürece yardımcı olmalıdır. 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

BREZİLYA KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA 

ALMANYA YUNANİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA 

İTALYA JAPONYA LİBYA LİTVANYA 

MAKAO FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA 

NORVEÇ UMMAN PANAMA POLONYA 

KATAR SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN SLOVAKYA 

GÜNEY AFRİKA İSPANYA İSVEÇ TUNUS 

TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

URUGUAY 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

BÜYÜK BRİTANYA KORE KRA’daki sahiplerin %15’i at 
sahiplerinin renklerini kullanır 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

ARJANTİN MALEZYA SİNGAPUR  

 
 
 

 
* 

 
  



 
 

Madde 9 B (YARIŞÇILIK) – REKLAM VE SPONSORLUK 
 

 
Bir yarış sırasında bir binicinin, bir atın veya bir at bakıcısının taşıdığı reklam/sponsor materyali, yarışın düzenlendiği ülkenin Yarış Otoritesi 
tarafından reklam/sponsorluk konusunda uygulanan kısıtlamalara uymalıdır. 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

BREZİLYA KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA 

ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN HİNDİSTAN 

İRLANDA İTALYA JAPONYA LİBYA 

LİTVANYA MAKAO MALEZYA FAS 

HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ UMMAN 

POLONYA KATAR SIRBİSTAN SİNGAPUR 

SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA İSPANYA İSVEÇ 

TUNUS TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

URUGUAY    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

ARJANTİN    

 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EK 5 (YARIŞÇILIK) – FORMALAR / RENK TABLOSU 
 

 



 
 
 

TEMEL RENKLER 
1. Bej 
2. Siyah 
3. Kahverengi 
4. Koyu Mavi 
5. Koyu Yeşil 
6. Zümrüt Yeşili 
7. Gri 
8. Açık Mavi 
9. Açık Yeşil 
10. Vişne Çürüğü 
11. Leylak 
12. Portakal 
13. Pembe 
14. Mor 
15. Kırmızı 
16. Kraliyet Mavisi 
17. Beyaz 
18. Sarı 



 

 
* 
 
 

Madde 10 (YARIŞÇILIK) – DİSKALİFİYELER VE UZAKLAŞTIRMALAR İLE BUNLARIN ULUSLARARASI UYGULAMASI 
 

 

1. Genel 

 
1.1 Yarış Otoriteleri kişilerin ve/veya atların ülkelerinde yapılacak olan yarışlara katılımını reddedebilir veya sınırlandırılabilir. 
Bu, diskalifiye veya uzaklaştırma şeklinde olabilir. Bu bağlamda, bir atın uzaklaştırılması (bazı Yarış Otoriteleri tarafından atın 
'diskalifiye edilmesi' olarak da anılabilir), geçmişte düzenlenmiş olan belirli bir yarıştan/belirli yarışlardan diskalifiye 
edilmesinden ayrı olarak, gelecekte düzenlenecek olan yarışlarda koşmasının engellenmesi anlamına gelmektedir. 

 
1.2 Bir at yurt dışında yarışa sokulduğunda, bu atın sahibinin, antrenörünün ve binicisinin o ülkede geçerli olan Yarışçılık 
Kuralları hakkında bilgi sahibi olduğu ve bu Kurallara bağlı kalmayı kabul ettiği varsayılacaktır. Tüm Yarış Otoriteleri bu ilkeyi 
kendi Kurallarına dahil etmelidir. 
  



 
1.3 Bir Yarış Otoritesi başka bir Yarış Otoritesinden bir kişiye veya bir ata verdiği diskalifiye veya uzaklaştırma cezasını 
uygulamasını isteyebilir. Bu gibi durumlarda resmi bir talepte bulunulmalıdır. Bir Yarış Otoritesi, böyle bir talep aldıktan sonra, 
aşağıdaki 5. Fıkra uyarınca başarılı bir başvuru yapılmazsa diskalifiye veya uzaklaştırma cezasını otomatik olarak 
uygulayacaktır. 

 
1.4 Yarış Otoriteleri Kurallarına Ek 6C'deki Örnek Kuralın benzerini dahil etmelidirler: 

 
 
2. Diskalifiye 
 
2.1 Bir kişinin diskalifiye edilmesi halinde, bu kişi, diskalifiye olduğu süre boyunca: 
 
(i) Herhangi bir yarışta Komiser veya görevli olarak hareket etmemelidir. 

(ii) Yetkili Temsilci olarak hareket etmemelidir. 

(iii) Herhangi bir yarışta veya herhangi bir resmi denemede, gayri resmi denemede veya testte yer almamalı, yarışmamalı, 
antrenörlük yapmamalı veya at binmemelidir. 
(iv) Bir yarış kulübü tarafından sahip olunan, işletilen veya kontrol edilen herhangi bir hipodroma veya idman sahasına ya da 
bununla ilgili olarak kullanılan herhangi bir araziye girmemelidir. 
(v) Bir antrenörün bakımında ve kontrolündeki bir atın tam veya kısmi sahibi ya da kiralayanı olmamalıdır. 
(vi) Herhangi bir atın kazançlarından pay almamalıdır. 
 
 
2.2 Buna ek olarak, Yarış Otoriteleri, aşağıdakiler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, başka kısıtlamalar 
getirmek isteyebilir: 
 
(i) Herhangi bir yarış ahırında istihdam edilmemesi veya herhangi bir sıfatla bununla iştigal etmemesi. 
(ii) Herhangi bir yarış kulübünün veya lisanslı kişinin ahırlarına ya da eğitim tesisine girmemesi. 
(iii) Herhangi bir hipodromun yarış veya idman için hazırlanmasında herhangi bir şekilde yer almaması. 
(iv) Satmak veya hisselerini devretmek suretiyle, herhangi bir sıfatla bir yarış atı ile iştigal etmemesi. 
(v) At Yarışları ile bağlantılı olarak lisanslı bir kişi ile iş birliği yapmaması anlamına gelmektedir. 
Yarış Otoriteleri, diskalifiye edilen kişilerin yukarıdaki fıkralarda yasaklanan faaliyetlerde bulunma izni almak için başvuruda 
bulunmalarını şart koşabilir. 

 

2.3 Bazı diskalifiyeler süresiz olarak veya belirli bir süre için geçerli olurken, bazıları her an kaldırılabilir (örneğin ödenmemiş 
bir borcun ödenmesi üzerine). 
 
2.4 Yarış Otoriteleri, bir kişinin veya bir atın gelecekte ülkelerindeki yarışçılık faaliyetlerine katılımını değerlendirirken, diğer 
ülkelerin o kişiye veya ata verebileceği diskalifiye cezalarından haberdar olmak isteyebilir. Her bir Yarış Otoritesi, diskalifiye 
edilmiş kişiler veya atlar ile ilgili ve uygulanabilir olan durumlarda diskalifiyenin sona erdiği tarih ile ilgili bilgileri başkalarının 
kullanımına sunacaktır. Bu diğer Yarış Otoritelerine online erişim sağlamak veya sorulan belirli soruları yanıtlamak suretiyle 
yapılabilir. 

 
2.5 Bir Yarış Otoritesinin bir diskalifiyeyi karşılıklı olarak uyguladığı durumlarda, diskalifiye edilmiş kişiye uygulanan 
kısıtlamalar, Düzenleyen Otoritenin yetki alanındaki diskalifiye edilmiş kişilere uygulanan kısıtlamalarla değil, Yarış Otoritesinin 
yetki alanındaki diğer diskalifiye edilmiş kişilere uygulanan kısıtlamalarla tutarlı olacaktır. 

 
 
3. Uzaklaştırma 

 
Uzaklaştırmalar bir kişinin gelecekte düzenlenecek olan belirli faaliyetlere (örneğin yarışlarda at binmek) katılımını belirli bir 
süreliğine sınırlandırır. 

 
3.1 Uzaklaştırmalar temyiz talebinin dinlenmesi için tanınan süre geçmeden önce başlamamalıdır ve bir temyiz başvurusu 
yapıldıysa bunun kararının açıklanması beklenmelidir; aşağıdaki durumlar buna istisna teşkil edebilir: 
a) Yarış Otoritesinin izin vermesiyle, uzaklaştırılan kişinin seçimine bağlı olarak veya 
b) Yarış Otoritesinin direktifi üzerine: ancak böylesi bir direktif, sadece hızlandırılmış bir uzaklaştırma kararının toplum 
yararına hizmet edeceğinin düşünüldüğü koşullarda verilebilir. 
 
3.2 Binicilerin uzaklaştırıldığı durumlarda, Yarış Otoritesi, uzaklaştırmanın başlangıç tarihini belirlerken, gelecekteki koşular 
için biniciyi işe almış olan yarış atı bağlantılarının çıkarlarını dikkate alabilir. 

 
3.3 Yurt Dışından Gelenlerin Uzaklaştırılması 
 

Yarış Otoriteleri (‘Düzenleyen Otorite’), başka bir Yarış Otoritesi ('Ev Sahibi Otorite') tarafından lisans verilmiş veya tescil 
edilmiş bir binicinin, at sahibinin veya antrenörün uzaklaştırılması üzerinde düşünülürken, söz konusu binicinin, at sahibinin 
veya antrenörün en az aşağıdaki haklara sahip olmasını sağlamalıdır: 
 
3.3.1 Yarış Günü Duruşmasında: 
 
(i) aleyhindeki iddiaların türü ve konusu hakkında anladığı bir dilde bilgilendirilmesi; ve 
 
(ii) kendisini bizzat savunması veya Düzenleyen Otoritenin izniyle görevlendirdiği, yarış günü ulaşılabilir olacak ve 
duruşmanın vaktinde gerçekleştirilmesini geciktirmeyecek bir kişi tarafından temsil edilmesi. Ayrıca, ilgili binici, at sahibi veya 
antrenör söz konusu ülkede avukatlık yapmasına izin verilen bir kişi tarafından temsil edilemeyecektir. 
  



 
3.3.2 Müteakip Duruşmada veya Temyizde:  
 
Yukarıdaki (i)'e ve (ii)'ye ek olarak, 
 
(iii) savunmasını hazırlamak için yeterli zamana sahip olması; 
 
(iv) aleyhine tanıklık eden kişileri incelemesi ve aleyhine tanıklık eden kişiler ile aynı prosedürel koşullar altında lehine 
tanıklık eden  kişilerin katılımını ve incelenmesini sağlaması; 
 
(v) duruşmada kullanılan dili anlayamıyor veya konuşamıyor ise, bir mütercimden ücretsiz yardım alması; ve 
 
(vi) görevlendirdiği ve o ülkede avukatlık yapmasına izin verilen bir kişi tarafından temsil edilmesine izin verilmesi. 
 
 
4. Mütekabiliyet İstemek 

 

4.1 Düzenleyen Otorite başka bir Yarış Otoritesi tarafından lisans verilmiş veya tescil edilmiş bir binici, at sahibi veya 
antrenör için uzaklaştırma veya diskalifiye cezası uygularken ya da başka bir Yarış Otoritesinde idmanda şeklinde 
kaydedilmiş bir at için uzaklaştırma cezası uygularken: 

 
(i) ilgili Ev Sahibi Otoriteyi gecikmeksizin bilgilendirmelidir. Düzenleyen Otorite kendi disiplin kararlarını yayınlamalıdır. 
(ii) Ev Sahibi Otoriteden de uzaklaştırmayı veya diskalifiyeyi karşılıklı olarak uygulamasını talep edebilir. 
(iii) ilgili Yarış Otoritesini ve ilgili kişiyi süreç boyunca ve temyizin sonucu hakkında (örneğin, uzaklaştırma veya diskalifiye 
kararının geçerlilik kazanması ya da temyiz sonucunda sürenin veya tarihlerin değişmesi) veya temiz başvurusu 
yapılmadıysa temiz başvuruları için ayrılan sürenin sona ermesi hakkında bilgilendirmelidir. 

 
4.2 Bu durumda, Ev Sahibi ve Düzenleyen Otoriteler, binicinin, at sahibinin, antrenörün veya atın yarışa katılabileceği her 
yerde, ilgili Yarış Otoritelerini bilgilendirmek için tüm makul ve mümkün çabayı gösterir ve bu kararların uygulanmasını talep 
eder. Ev Sahibi veya Düzenleyen Otoriteler, binicinin, at sahibinin, antrenörün ya da atın uzaklaştırılması veya diskalifiye 
edilmesi kararının karşılıklı olarak uygulamasını diğer Yarış Otoritelerinden talep ettikleri durumlarda, ilgili tarafı konunun 
detaylarına ilişkin bilgilendirmelidir. 

 
4.3 Binicilerin Uzaklaştırılması 

 
Binicilerin uzaklaştırıldığı durumlarda, Düzenleyen Otorite, karşılıklı olarak uygulamasını talep ettiği uzaklaştırma cezasını 
aşağıdaki biçimlerden birinde (veya birkaçında) belirtmelidir: 

binicinin uzaklaştırma cezasının uygulanacağı tarihler; 

uzaklaştırma cezasının uygulanacağı süre; 

binicinin uzaklaştırma cezası aldığı yarış günü sayısı. 

 
Binicilere uygulanan cezaların karşılıklı olarak uygulanmasını talep etmek için kullanılan Örnek Form Ek 6B'de 
gösterilmiştir. 

 
4.4 Bir Düzenleyen Otorite, kendi yetki sınırlarında lisans verilmiş veya tescil edilmiş bir binici, at sahibi veya antrenör için 
verilen uzaklaştırma veya diskalifiye cezasının ya da kendi yetki sınırlarında idmanda şeklinde kaydedilmiş bir at için verilen 
uzaklaştırma cezasının, söz konusu kişinin veya atın yurt dışına çıkması halinde, karşılıklı olarak uygulanmasını isteyebilir. 
 
4.5 Yarış Otoriteleri uzaklaştırma veya diskalifiye cezasını Düzenleyen Otorite tarafından talep edilen şekilde karşılıklı 
olarak uygulamalıdır. Eğer Düzenleyen Otorite cezayı birden fazla şekilde ifade etmişse (belirli tarihler, süre veya yarış günü 
sayısı birlikte), Yarış Otoritesi uzaklaştırma cezasını kendi yetki sınırlarına en uygun şekilde bildirebilir. Bu durum 
Düzenleyen Otorite tarafından uygulanan uzaklaştırma cezasını etkilemeyecektir ve uzaklaştırma cezası söz konusu yetki 
sınırları içinde yarış için yürürlükte kalmaya devam edecektir. 
 
4.6 Eğer bir kişi veya at uzaklaştırmanın uygulanmaya başlandığı tarihte herhangi bir yetkili Yarış Otoritesi tarafından zaten 
uzaklaştırılmışsa, yeni uzaklaştırma, bir önceki uzaklaştırma süresinin bittiği günün ertesi günü başlayacaktır. 

 
 
5. Mütekabiliyet Esasının Uygulanmaması İçin Başvuru 
 
5.1 Düzenleyen Otorite tarafından uygulanan uzaklaştırma veya diskalifiye cezasının yurt içi Yarış Otoritesinin ülkesinde 
geçerli olmadığına dair bir beyan için Yarış Otoritesine başvurulması halinde, Düzenleyen Otoriteye ilgili duruşmada temsil 
edilme fırsatı sunulmalıdır. Bu temsil Düzenleyen Otorite tarafından ayarlanıp finanse edilecektir ve eşitlik ilkelerine, 
Düzenleyen Otoritenin kurallarına veya bu Maddeye uyulmadığı iddiası konusunda Düzenleyen Otoritenin temsilcisi 
dinlenecektir. 

 
5.2 Yurt içi Yarış Otoritesinin Düzenleyen Otorite tarafından verilen cezayı karşılıklı olarak uygulamaması halinde, kararını 
bu Otoriteye bildirmeli ve cezanın karşılıklı olarak uygulanmamasının nedenlerini kapsamlı bir şekilde beyan etmelidir. 
İstisnai durumlar söz konusu olmadığı sürece, kararın verilmesinden sonra 7 gün içinde beyanda bulunulmalıdır. 
 

 
  



Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

BREZİLYA ŞİLİ KIBRIS FRANSA 

ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN HONG KONG 

MACARİSTAN İTALYA JAPONYA MAKAO 

MAURİTİUS FAS HOLLANDA NORVEÇ 

UMMAN PANAMA PERU POLONYA 

KATAR ROMANYA SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN 

SİNGAPUR SLOVAKYA İSPANYA İSVEÇ 

TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ URUGUAY  

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

ÇEK CUMHURİYETİ 3.1, 3.3, 
5 numaralı başlıklar ve Ek 6C 
haricinde uymaktadır; ilgili 
noktalar için yarış 
kurallarında gerekli 
değişiklikler 
hazırlanmaktadır. 

HİNDİSTAN Hindistan’daki yarış 

otoriteleri avukatlık yapma 

yetkisi olan kişiler tarafından 

temsil edilmeye yetki/izin 

vermemektedir. 

İRLANDA Avukatların 
yarış günü 
duruşmalarına 
katılması 
yasaklanmamıştır, bu 
husus üzerinde 
istişare edilmesi 
gerekliliği dışında 
tam imzacı sayılabilir.  

LİTVANYA LHRA, Madde 10’un 2.4, 3.3, 

5.2.4 numaralı başlıkları nedeniyle kısmi 

imzacı olmak istemektedir: tüm 

uzaklaştırma ve diskalifiye kayıtları, 

önümüzdeki sezonda kullanıma açılacak 

olan online sistem üzerinde saklanacaktır. 

3.3: LHRA’nın tüm iletişimleri mevcut 

durumda yalnız İngilizce olarak 

yapılmaktadır. 5: LHRA kuralları uyarınca 

düzenleyen otorite argümanlarını 

duruşma sırasında değil online olarak 

ibraz edebilir. 

YENİ ZELANDA 

Diskalifiyelerin 

tanınmaması ile ilgili süreç 

üzerinde çalışılmaktadır. 

FİLİPİNLER Mevcut kurallarla 

tüm paydaşların uyumlu hale 

getirilmesi ve tavsiye 

sağlanması gereklidir. 

GÜNEY AFRİKA 

Kurallar gözden 

geçirilecektir. 

İSVİÇRE Değişiklik yapılmış kurallar 

2019’da uygulamaya konacaktır. 

    

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KANADA Sorguya çekmeye, 

uzaklaştırmaya, 

diskalifiyeleri veya 

uzaklaştırmaları hükme 

bağlamaya ve temyiz 

etmeye dair yasal 

prosedürler, her bir eyaletin 

makamları tarafından 

belirlenir ve alınan kararlar 

her zaman Madde 10’daki 

hükümlere uymayabilir. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Uzaklaştırmaya, sorguya 

çekmeye, diskalifiyeleri veya 

uzaklaştırmaları hükme 

bağlamaya ve temyiz etmeye dair 

yasal prosedürler, her bir eyalet 

tarafından ve/veya federal 

Anayasal gereklilikler 

doğrultusunda belirlenir ve alınan 

kararlar her zaman Madde 10’daki 

hükümlere uymayabilir. 

  

 
 

* 
  



Madde 10 A (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ  
 

 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 

Madde 10 C (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ  
 

 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 

Madde 10 D (YARIŞÇILIK) – ATLARIN UZAKLAŞTIRILMASI – SİLİNDİ 
 

 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 

Ek 6 (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
 

 
 
 
 
 
 

* 
 
 
  



 
 

Ek 6 B (YARIŞÇILIK) – BİNİCİLER İÇİN CEZALARIN MÜTEKABİLİYET ESASI TALEBİ İÇİN ÖRNEK FORM 
 

 
 

EK 6 B 

 
MADDE 10: BİNİCİLER İÇİN CEZALARIN MÜTEKABİLİYET ESASI TALEBİ İÇİN ÖRNEK FORM 

BÖLÜM 1 

Kime: [Lisans Veren Yarış Otoritesinin Adı] 

[Cezayı Veren Yarış Otoritesinin Adı], Uluslararası Yarışçılık, Yetiştiricilik ve Müşterek Bahisler Anlaşması Madde 10 uyarınca aşağıda belirtilen 
biniciye yine aşağıda belirtilen yaptırımın uygulandığını beyan eder: 

 

Binicinin Adı ........................................................................................................................................................................................................  

Yaptırımın uygulandığı yarış ...............................................................................................................................................................................  

Yarış tarihi ...........................................................................................................................................................................................................  

Yarış numarası/zamanı .......................................................................................................................................................................................  

Suç ......................................................................................................................................................................................................................  

 

Lütfen cezayı aşağıda gösterilen şekillerden bir veya birkaçıyla ifade ediniz (cezanın birden fazla şekilde ifade edildiği durumlarda cezayı veren 
Yarışçılık Otoritesi, kendi yargı bölgesi içerisindeki yarışçılık kapsamında, en uygun esası seçebilir). 
 
A – Varsa spesifik uzaklaştırma/diskalifiye tarihleri……………………………………………………………………………….  
B – Uzaklaştırma/diskalifiyenin takvim tarih aralığı (varsa…………………………………………………………….  
C- Yarışmaktan uzaklaştırılan gün sayısı (varsa)…………………………………………………………………………………..  
 

*Binici yaptırımı temyize götürdü mü? ........................................................................................................................................... EVET/HAYIR 

Temyiz için son tarih ...........................................................................................................................................................................................  

 

Otorite, bu cezanın Lisans Veren Otorite tarafından da uygulanmasını talep eder. 

 

*Eğer binici yaptırımı temyize götürmüş ise, temyize karar verildiğinde ve temyiz binicinin lisansının veya izin belgesinin düzenlendiği ülkedeki Yarış 
Otoritesine iletildiğinde BÖLÜM 2 doldurulmalıdır) 

 

İmza.......................................................................... Tarih........................................ 

İsim:........................................................................... 

Pozisyon:........................................................................ 

 

 

BÖLÜM 2 

Temyiz Duruşmasının Tarihi ...............................................................................................................................................................................  

Temyiz Duruşması Kararı ...................................................................................................................................................................................  

Uzaklaştırma verilen gün sayısı (varsa) .............................................................................................................................................................  

Uygulanabilir uzaklaştırma tarihleri (varsa) ........................................................................................................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  



 
 

Ek 6 C (YARIŞÇILIK) – (YENİ) MADDE 10: UZAKLAŞTIRMALARIN VEYA DİSKALİFİYELERİN MÜTEKABİLİYET ESASI 
İÇİN ÖRNEK KURAL 

 

 
Yarışçılık Otoriteleri Kuralları içerisine aşağıdaki Örnek Kurala yakın bir kural eklemelidir: 
 
(a) “Bu kuralın (b) alt kuralına bağlı olarak, herhangi bir yetkili Yarışçılık Otoritesi (Düzenleme Otoritesi) tarafından uzaklaştırma veya diskalifiye 
ile cezalandırılan bir kişi, uzaklaştırma veya diskalifiye cezasının bu kurallar çerçevesinde geçerli olmayacağı [yurtiçi otoritenin adı] tarafından 
beyan edilmediği sürece, uzaklaştırma veya diskalifiye boyunca bu kurallar çerçevesinde uzaklaştırılmış veya diskalifiye edilmiş bir kişidir. 
Uzaklaştırılmış veya diskalifiye edilmiş kişi, Düzenleme Otoritesinin Kuralları çerçevesinde başvurulabilecek tüm temyiz yollarına başvurmuş 
olmak koşuluyla, böyle bir beyan için [yurtiçi otoritenin adı]’na başvuruda bulunabilir. 
Uzaklaştırılan veya diskalifiye edilen kişi, ceza takibatında usulü adil yargı ilkelerine neden uyulmadığını düşündüğünü ayrıntısıyla belirtmek 
zorundadır. 
 
(b) Düzenleme Otoritesi tarafından uzaklaştırma veya diskalifiye ile cezalandırılan bir kişi bu kuralın (a) alt kuralı çerçevesinde beyan 
başvurusunda bulunmuşsa, [yurtiçi otoritenin adı], başvuru ile ilgili kararı bekleyerek bu kurallar çerçevesinde uzaklaştırma veya diskalifiye 
cezasını erteleme yetkisine sahiptir.” 
 
 

Ek 6C - Son güncelleme : Ocak 2017 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA KIBRIS FRANSA ALMANYA 

BÜYÜK BRİTANYA İRLANDA JAPONYA LİBYA 

MAKAO MALEZYA FAS HOLLANDA 

NORVEÇ UMMAN PANAMA POLONYA 

KATAR SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA 

İSPANYA İSVEÇ TUNUS TÜRKİYE 

BİRLEŞİK 

ARAP 

EMİRLİKLERİ 

URUGUAY   

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

ÇEK CUMHURİYETİ 3.1, 

3.3 numaralı başlıklar 

ve Ek 6C haricinde 

uymaktadır; ilgili 

noktalar için yarış 

kurallarında gerekli 

değişiklikler 

hazırlanmaktadır. 

HİNDİSTAN Hindistan örnek kuralın (a) 

paragrafındaki “Uzaklaştırılan veya 

diskalifiye edilen kişi, ceza takibatında 

usulü adil yargı ilkelerine neden 

uyulmadığını düşündüğünü ayrıntısıyla 

belirtmek zorundadır” hükmüne 

katılmamaktadır.  

YENİ ZELANDA Diskalifiyelerin 

tanınmaması ile ilgili süreç üzerinde 

çalışılmaktadır. 

 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

YUNANİSTAN 

Yönetim Kuruluna 

sunuldu, cevap 

bekliyor. 

GÜNEY AFRİKA (Süreç devam etmektedir. 

Örnek kural uygulamaya koyulmadan önce 

Kurallar Komitesi ve Ulusal Kurul 

tarafından onaylanmalıdır.) 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ bkz. 
Madde 10 - 

Uzaklaştırmaya, sorguya çekmeye, 

diskalifiyeleri veya uzaklaştırmaları 

hükme bağlamaya ve temyiz etmeye 

dair yasal prosedürler, her bir eyalet 

tarafından ve/veya federal Anayasal 

gereklilikler doğrultusunda belirlenir ve 

alınan kararlar her zaman Madde 

10’daki hükümlere uymayabilir. 

 

 
 

 

* 
  



 

Madde 11 (YARIŞÇILIK) – ATLARIN YAŞLARININ YARIŞ AMAÇLI BELİRLENMESİ 
 

 
Yarış Otoriteleri yarış amaçları çerçevesinde atları gerçek yaşları ile tutarlı olmayan bir yaşta tanımlayabilir. Yarış amaçları çerçevesinde, atların 
yaşını hesaplarken, atların yaşlarının bir yıl arttığının varsayıldığı farazi bir tarihe atıfta bulunabilirler. Örneğin Kuzey Yarımküredeki Yarış 
Otoritelerinin çoğu 1 Ocak tarihini atların tanımlı (Resmi) yaşının arttığı tarih olarak kabul etmektedir: 1 Ocak ve 31 Aralık 2010 tarihleri arasında 
doğan atların 1 Ocak ve 31 Aralık 2011 tarihleri arasında 1 yaşlı tay olduğu ve 1 Ocak 2012 tarihinde 2 yaşına bastığı varsayılacaktır. Güney 
Yarımküredeki Yarış Otoritelerinin çoğu ise 1 Temmuz veya 1 Ağustos tarihini ilgili tarih kabul etmektedir.  
 
Yarış Otoriteleri, diğer ülkelerden gelen atlar için geçerli olan farklı muamelelerin (özellikle yarışa uygunluk ve ağırlık tahsisi amaçları için) 
detaylarını yayınlayabilir veya talep üzerine diğer Yarış Otoriteleri ile paylaşabilir.  
 
Düzenleyen Otoritelere farklı muamelelerin uygulanabilir olup olmadığını belirleme fırsatı sunmak için, Ev Sahibi Otoriteler talep üzerine 
Düzenleyen Otoriteye o ülkeye giren atların, Soy Kütüğü Otoritelerince kayıt altına alınmış tanımlı (Resmi) yaşları ve ayrıca doğum tarihleri 
hakkında bilgi vermelidir. 
 
 

 
* 
 

 
 

Madde 11 A (YARIŞÇILIK) – ATLARIN YAŞINA BAĞLI OLARAK AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ  
(YAŞA GÖRE AĞIRLIK) 

 

Yarış Otoriteleri, yarışın uzunluğuna ve yılın yarışın koşulacağı dönemine bağlı olarak, farklı yaşlardaki atlar için uygulanacak ağırlık farklarının 
hesaplanması için bir formül kullanmak isteyebilir. Bu amaçla yarış otoritelerinin, bu formülü atlarında resmi yaşlarına (yani, yarışlar söz konusu 
olduğunda geçerli olan yaşlarına) dayandırması olasıdır. 
 
Örnek teşkil etmesi amacıyla bazı örnek formüller ve Yaşa Göre Ağırlık Skalaları, Ek 7’de paylaşılmıştır. 
Yaşa Göre Ağırlık Skalaları kullanacak Yarış Otoritelerinin bunları yayınlaması veya talep üzerine diğer Yarış Otoriteleriyle paylaşması 
gerekmektedir. 
 
 
 

 
* 
 

  



 

Madde 11 B (YARIŞÇILIK) – YARIMKÜRELERE GÖRE KİLO İNDİRİMLERİ 
 

 

Bir Otorite yurtdışında doğmuş olan bir atın yarışa giriş işlemlerini yaparken, yarışa uygunluk, ağırlık belirlenmesi, vb. amaçlar için, ata 
ülkesindeki Otorite tarafından tanımlanandan farklı bir yaştaymış gibi muamele edebilir. Bu yüksek olasılıkla, Kuzey ve Güney Yarımküreler 
arasındaki farklı aşım sezonlarını göz önünde bulundurmak için yapılabilir. Örnek teşkil etmesi amacıyla yarımkürelere göre kilo indirimleri örnek 
değerler Ek 7'de paylaşılmıştır. 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA KANADA Not: 

Kanada otoriteleri, 

Ek 7’de 

belirtilenlerden 

farklı ağırlık 

skalaları 

yayınlayabilir. 

ŞİLİ 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN 

MACARİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA İTALYA 

JAPONYA MAKAO MAURİTİUS FAS 

HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ UMMAN 

PANAMA PERU KATAR ROMANYA 

SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA 

İSPANYA İSVEÇ İSVİÇRE TÜRKİYE 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ Not: ABD 

otoriteleri  

Ek 7’de belirtilenlerden 

farklı yarımküre indirim 

tabloları yayınlayabilir. 

URUGUAY  

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

ÇEK CUMHURİYETİ Madde 11 & 11A’ya 

katılmaktadır. Madde 11B için – mevcut 

durumda güney yarımküreden gelmiş yabancı 

atların startıyla ilgili farklı ağırlık belirleme 

koşulları uygulanmamaktadır zira ülkede daha 

önce bu tanıma uyan bir at start almamıştır ve 

yakın gelecekte de bu durum 

beklenmemektedir.  

 

 

HONG KONG Madde 11 

& 11A’ya katılmaktadır. 

Madde 11B – geçerli 

değildir. 

LİTVANYA Litvanya’da 

1 – 31 Aralık arası 

doğan atlara bir 

sonraki yılın yaşı 

verilir. Örneğin 31 

Aralık 2017’de doğmuş 

bir at 31 Ocak 2019’da 

1 yaşında sayılır. 

FİLİPİNLER PHILRACOM 

Madde 11 & 11A’ya 

genel olarak uymaktadır; 

Madde 11B’ye tam 

imzacıdır. 

    

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KIBRIS POLONYA (11 & 11B) – 

Güney Yarımküreden 

at bulunmamaktadır. 

  

 
 
 

* 

 
  



 

EK 7 (YARIŞÇILIK) – ÖRNEK YAŞA GÖRE AĞIRLIK SKALASI VE YARIMKÜRELERE GÖRE KİLO İNDİRİM TABLOSU 

 
 
 

1. ÖRNEK YAŞA GÖRE AĞIRLIK SKALALARI 
 

 ÖRNEK KUZEY YARIMKÜRE YAŞA GÖRE AĞIRLIK SKALASI (European Pattern Committee) 
 

Mesafe  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Ekim Kas Ara 

(fur) Yaş 1-15 16-31 1-14 15-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

5 2 0 0 0 0 0 47 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17 17 16 16 

 3 15 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44 41 38 36 33 31 28 26 24 22 21 20 19 18 17 17 

 3 16 16 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 

7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 35 32 30 27 25 23 22 21 20 19 19 

 3 18 18 17 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 0 0 

8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 34 31 28 26 24 23 22 21 20 

 3 20 20 19 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 

9 3 22 22 21 21 20 19 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 

 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 3 23 23 22 22 21 20 19 17 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 

 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 24 24 23 23 22 21 20 19 17 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 

 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 3 25 25 24 24 23 22 21 20 19 17 15 14 12 11 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 

 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 3 26 26 25 25 24 23 22 21 20 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 

 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 3 27 27 26 26 25 24 23 22 21 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 

 4 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 3 28 28 27 27 26 25 24 23 22 21 19 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 5 

 4 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 3 29 29 28 28 27 26 25 24 23 22 21 19 17 15 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6 

 4 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 3 31 31 30 30 29 28 27 26 25 24 23 21 19 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 6 

 4 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 3 33 33 32 32 31 30 29 28 27 26 25 23 21 19 17 15 13 12 11 10 9 8 7 7 

 4 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 ÖRNEK KUZEY YARIMKÜRE YAŞA GÖRE AĞIRLIK SKALASI (JAPONYA) 
 

3&4 yaşındakiler yaşa ve yarış uzunluğuna göre aşağıdaki indirimleri alır.        

Tüm 2 yaş yarışları yalnızca 2 yaşındaki atlar içindir.         

             (Kg) 

Mesafe  OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AUG EYL EKİ KAS ARA 

Metre Yaş             

              

 3 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 

1000～1600 4 1            

              

 3 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 1 

1601～2199 4 1 1           

              

 3 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 

2200～ 4 1 1 1          

              

 3 Yaş ve üzeri tüm dişi tay ve kısraklar 2kg indirim alır.    

              

 
 

  



 ÖRNEK GÜNEY YARIMKÜRE YAŞA GÖRE AĞIRLIK SKALASI 
(Organización Latinoamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera - OSAF) 

 

ESCALA DE PESOS OSAF - OSAF WFA SCALE 

1000 - 1300 M 

  tem ağu eylül eki kas ara oca şub mar nis may haz 

2 yaş          48.0 49.0 50.0 51.0 

3 yaş Kuzey yarımküre 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 

 Güney yarımküre  52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 

4 yaş Kuzey yarımküre 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 58.5 58.5 59.0 59.0 59.0 59.0 

 Güney yarımküre  58.5 58.5 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

5+ yaş  59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

 

1400 - 1600 M 

  tem ağu eylül eki kas ara oca şub mar nis may haz 

3 yaş Kuzey yarımküre 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 

 Güney yarımküre  51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 

4 yaş Kuzey yarımküre 59.0 59.0 59.5 60.0 60.0 60.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.0 59.0 

 Güney yarımküre  57.5 58.0 58.5 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.5 60.0 60.0 60.0 

5+ yaş  60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

 

1700 - 2000 M 

  tem ağu eylül eki kas ara oca şub mar nis may haz 

3 yaş Kuzey yarımküre 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 58.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.5 

 Güney yarımküre  51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 58.0 

4 yaş Kuzey yarımküre 60.0 60.0 60.0 60.5 60.5 61.0 58.5 58.5 59.0 59.5 59.5 60.0 

 Güney yarımküre  58.5 58.5 59.0 59.5 59.5 60.0 60.0 60.0 60.0 60.5 60.5 61.0 

5+ yaş  61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 

 

2100 - 2400 M 

  tem ağu eylül eki kas ara oca şub mar nis may haz 

3 yaş Kuzey yarımküre 54.5 55.0 55.5 56.0 57.0 58.0 50.5 51.0 51.5 52.0 53.0 54.0 

 Güney yarımküre  50.5 51.0 51.5 52.0 53.0 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 57.0 58.0 

4 yaş Kuzey yarımküre 60.0 60.0 60.0 60.0 60.5 61.0 58.0 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 

 Güney yarımküre  58.0 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.5 61.0 

5+ yaş  61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 

 

2500+ M 

  tem ağu eylül eki kas ara oca şub mar nis may haz 

3 yaş Kuzey yarımküre 54.0 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 50.0 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 

 Güney yarımküre  50.0 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 54.0 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 

4 yaş Kuzey yarımküre 60.5 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 

 Güney yarımküre  57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 

5+ yaş  61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 
 

 

 ÖRNEK GÜNEY YARIMKÜRE YAŞA GÖRE AĞIRLIK SKALASI (AVUSTRALYA) 
 

DÜZ KOŞULAR İÇİN STANDART YAŞA GÖRE AĞIRLIK – TAKVİM 

Ay  ağu eyl eki kas ara oca şub mar nis may haz tem 

 Yaş             

 

1000m 
- 

1200m 

2 

3 

4 

5+ 

- 

51.5 

58.5 

58.5 

- 

52 

58.5 

58.5 

- 

53 

58.5 

58.5 

- 

53.5 

58.5 

58.5 

- 

54.5 

58.5 

58.5 

45 

55 

58.5 

58.5 

46 

55.5 

58.5 

58.5 

47 

56 

58.5 

58.5 

48 

56.5 

58.5 

58.5 

49 

57 

58.5 

58.5 

50 

57.5 

58.5 

58.5 

51 

58 

58.5 

58.5 

1200m 2 

3 

- 

50.5 

- 

51 

- 

52 

- 

53 

- 

54 

44 

54.5 

45 

55.5 

46 

56 

47 

56.5 

48 

57 

49 

57.5 

50 

58 

- 
1400m 

4 

5+ 

58.5 

59 

58.5 

59 

58.5 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

1400m 2 

3 

- 

50 

- 

50.5 

- 

51 

- 

52 

- 

53 

43.5 

54 

44.5 

55 

45.5 

56 

46.5 

56.5 

47.5 

57 

48.5 

57.5 

49.5 

58 

- 
1600m 

4 

5+ 

58.5 

59 

58.5 

59 

58.5 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

1600m 2 

3 

- 

49 

- 

49.5 

- 

50 

- 

51 

- 

52 

42.5 

53 

43.5 

54 

44.5 

54.5 

45.5 

55.5 

46.5 

56.5 

47.5 

57 

48.5 

57.5 

- 
2000m 

4 

5+ 

58 

59 

58 

59 

58 

59 

58.5 

59 

58.5 

59 

58.5 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

 3 48.5 49 49.5 50.5 51 52 53 54 54.5 55.5 56 57 

2000m 
- 

2400m 

4 

5+ 

57.5 

59 

57.5 

59 

57.5 

59 

58 

59 

58 

59 

58 

59 

58.5 

59 

58.5 

59 

58.5 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

 3 

4 

5+ 

48 

57.5 

59.5 

48.5 

57.5 

59.5 

49 

57.5 

59.5 

50 

58 

59.5 

50.5 

58 

59.5 

51.5 

58 

59.5 

52.5 

58.5 

59.5 

53.5 

58.5 

59.5 

54 

58.5 

59.5 

55 

59 

59.5 

55.5 

59 

59.5 

56 

59 

59.5 

2400m 
- 

3200m 

Dişi Tay ve Kısraklara 1 Ağustos – 31 Temmuz arası 2kg indirim uygulanır. 

 

 
  



2. ÖRNEK YARIMKÜRELERE GÖRE KİLO İNDİRİM TABLOSU 
 

 ÖRNEK YARIMKÜRELERE GÖRE KİLO İNDİRİM TABLOSU (European Pattern Committee – İmparatorluk Sistemi Versiyonu) 

 

GÜNEY YARIMKÜREDE 1 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri arasında doğmuş olan atlara  
VERİLEN İNDİRİMLER (pound cinsinden) 

1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında doğmuş olan aynı yaştaki atların ağırlıklarına göre 
 

Mesafe Yaş Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 

 
5 6 furlong 

2 y .................  

3 y .................  

4 y .................  

- 

5lb 

1lb 

- 

5lb 

1lb 

- 

5lb 

- 

- 

5lb 

- 

7lb 

3lb 

- 

7lb 

3lb 

- 

7lb 

3lb 

- 

7lb 

2lb 

- 

7lb 

2lb 

- 

 
7 ve 6 furlong 

2 y .................  

3 y .................  

4 y .................  

- 

6lb 

2lb 

- 

6lb 

2lb 

- 

6lb 

1lb 

- 

6lb 

1lb 

- 

5b 

1lb 

8lb 

5lb 

1lb 

8lb 

5lb 

- 

8lb 

3lb 

- 

8lb 

3lb 

- 

 
9 ve 10 furlong 

2 y .................  

3 y .................  

4 y .................  

- 

6lb 

3lb 

- 

6lb 

2lb 

- 

6lb 

2lb 

- 

6lb 

2lb 

- 

6lb 

1lb 

- 

5lb 

1lb 

9lb 

5lb 

1lb 

9lb 

5lb 

- 

9lb 

5lb 

- 

 
11 ve 12 furlong 

3 y .................  

4 y .................  

7lb 

3lb 

7lb 

3lb 

7lb 

3lb 

7lb 

3lb 

6lb 

2lb 

6lb 

2lb 

6lb 

1lb 

5lb 

1lb 

5lb 

- 

 
13 ve 14 furlong 

3 y .................  

4 y .................  

8lb 

5lb 

8lb 

5lb 

8lb 

5lb 

8lb 

3lb 

8lb 

3lb 

8lb 

2lb 

7lb 

2lb 

7lb 

1lb 

7lb 

1lb 

 
15 furlong ve üzeri 

3 y .................  

4 y .................  

- 

6lb 

- 

6lb 

- 

6lb 

- 

5lb 

- 

5lb 

9lb 

3lb 

9lb 

3lb 

9lb 

2lb 

9lb 

2lb 

 

Not : Gösterilen yaşlar, Kuzey Yarımkürede geçerli olan yaşlardır. 

 
 ÖRNEK YARIMKÜRELERE GÖRE KİLO İNDİRİM TABLOSU (JAPONYA) 

(GÜNEY YARIMKÜREDE 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri arasında doğmuş olan atlara VERİLEN İNDİRİMLER) 
 

             

(Kg) 

Mesafe  OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AUĞ EYL EKİ KAS ARA 

Metre Yaş             

              

 2       3 3 3 3 3 3 

1000～1600 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

 4 1 1 1 1 1 1       

              

 2       3 3 3 3 3 3 

1601～2199 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 4 1 1 1 1 1 1 1      

              

 2       4 4 4 4 4 4 

2200～ 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

 4 1 1 1 1 1 1 1 1     

              

 

 

 ÖRNEK YARIMKÜRELERE GÖRE KİLO İNDİRİM TABLOSU (AVUSTRALYA) 
(KUZEY YARIMKÜREDE 1 Ocak ve 31 Temmuz tarihleri arasında doğmuş olan atlara VERİLEN İNDİRİMLER) 

 
Mesafe Yaş ağu eyl eki kas ara oca şub mar nis may haz tem 

 
2 - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 

1200m 
ve altı 

3 2.5 2.5 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1 1 1 

4 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - - - - - 
 5 - - - - - - - - - - - - 

 
2 - - - - - 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

1200m - 
1600m 

3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 1.5 1.5 1.5 

4 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - 
 5 - - - - - - - - - - - - 

 
2 - - - - - 4 4 4 4 4 4 4 

1600m - 
2000m 

3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 

4 1.5 1.5 1.5 1 1 1 0.5 0.5 .5 - - - 
 5 - - - - - - - - - - - - 

 3 3.5 3.5 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 
2000m - 
2400m 4 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 0.5 0.5 - - 

 5 - - - - - - - - - - - - 

 3 4 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3 3 3 
2400m - 
3000m 4 2.5 2.5 2 2 2 1.5 1.5 1 1 0.5 0.5 0.5 

 5 - - - - - - - - - - - - 

 
3 - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 

3000m üstü 4 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 1 1 0.5 
 5 - - - - - - - - - - - - 

  



Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA FRANSA ALMANYA 

BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN MACARİSTAN HİNDİSTAN 

İRLANDA İTALYA JAPONYA LİTVANYA 

MAKAO MAURİTİUS FAS HOLLANDA 

YENİ ZELANDA UMMAN PANAMA KATAR 

ROMANYA SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA 

GÜNEY AFRİKA İSPANYA İSVEÇ İSVİÇRE 

TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

  

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

ÇEK CUMHURİYETİ Bkz. Madde 11B – mevcut durumda 

güney yarımküreden gelmiş yabancı atların startıyla ilgili 

farklı ağırlık belirleme koşulları kullanılmamaktadır zira 

ülkede daha önce bu tanıma uyan bir at start almamıştır ve 

yakın gelecekte de bu durum beklenmemektedir. 

NORVEÇ 

Yayınlanmamıştır, 

herhangi bir sorunla 

karşılaşılmamıştır. 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KANADA Bu tablolar yalnız örnek amaçlı paylaşılmış 

olduğundan Kanada, farklı yetki bölgelerinde tablo 

formatların farklılık gösterebileceğini belirtmek yerine bu 

tablolara katıldığını ayrıca belirtmenin gereksiz olduğunu 

düşünmektedir. 

KIBRIS HONG KONG AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ Bu 

tablolar yalnız örnek 

amaçlı paylaşılmış 

olduğundan ABD, farklı 

yetki bölgelerinde tablo 

formatların farklılık 

gösterebileceğini 

belirtmek yerine bu 

tablolara katıldığını 

ayrıca belirtmenin 

gereksiz olduğunu 

düşünmektedir. 

    

 
 

* 
 
 
 
 

 
Madde 12 (YETİŞTİRİCİLİK) – SAFKAN İNGİLİZ TANIMI – 

 

 
Safkan İngiliz At, doğduğu ülkenin Safkan İngiliz Soy Kütüğüne kaydedilen attır. Bu Safkan İngiliz Soy Kütüğüne “Onaylı” statüsü, resmi kayıt 
sırasında Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi (EK 8) tarafından verilmektedir. 
 
A: UYGUNLUK 
 
Bir atın onaylı bir Safkan İngiliz Soy Kütüğüne kaydedilmeye uygun olabilmesi için aşağıdaki şartların tümü karşılanmalıdır: 
 
 BABA VE ANNENİN DURUMU 

1.1 At, her ikisi de onaylı bir Safkan İngiliz Soy Kütüğüne kayıtlı olan ya da biri veya her ikisi de Madde 13 Fıkra 4.1’de belirtilen 
şartlar altında Safkan İngiliz Olmayan sicilinden terfi etmiş olan bir baba ve annenin çiftleşmesinin ürünü olmalıdır. 
 
1.2 Annenin tayın doğduğu ülkeye ithal edilmesi halinde, tay kaydedilmeden önce, kalıcı ya da dokuz ayı geçmemek kaydıyla geçici 
bir süreyle bir ihracat izin belgesi veya BCN (uygun şekilde) düzenlenmiş olmalıdır. 

  



 
 UYGUN BİR TAY ÜRETME HİZMETİ  

2.1 Safkan İngiliz At, bir Aygırın penis intromosyonu ve semenin üreme yoluna boşalmasıyla Kısrağa fiziksel olarak bağlanarak Kısrakla 
çiftleşmesinin sonucu olmalıdır. Çiftleşmeye yardım olarak ve Safkan İngiliz Atı onaylayan bir ülkenin Soy Kütüğü Otoritesi tarafından yetki 
verildiği takdirde, çiftleşme sırasında Aygırın ürettiği meni parçası hemen Kısrağın üreme yoluna yerleştirilebilir. 

 
  UYGUN BİR TAY ÜRETMEDE GEBELİK SÜRESİ  

3.1  Doğal bir gebelik süresi gerçekleşmeli ve doğum Taya hamile kalan Kısrağın vücudundan olmalıdır. Yapay Döllenme, Embriyo 
Transferi veya Nakli, Klonlama süreçlerinden ya da burada belirtilmemiş olan başka bir genetik manipülasyon şeklinde meydana gelen 
veya üretilen Taylar, Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından onaylı bir Safkan İngiliz Soy Kütüğüne kaydedilmeye uygun değildir. 

 
 ÇİFTLEŞMENİN VE SONUCUN KAYDEDİLMESİ  

4.1  Çiftleşmenin ayrıntıları, Aygır sahibi ya da yetkili bir temsilci tarafından, Safkan İngiliz Atı onaylayan Soy Kütüğü Otoritesi tarafından 
sağlanan veya onaylanan resmi forma veya elektronik sisteme kaydedilmeli ve aşağıdakileri içermelidir: 

 
4.1.1  Aygırın adı, 
4.1.2  Kısrağın adı, 
4.1.3. Aygırın ilk ve son çiftleşme tarihleri ve, 
4.1.4  Aygır sahibi veya yetkili temsilci tarafından çiftleşmenin doğal olduğuna ve Yapay Döllenme, Embriyo Transferi veya Nakli, 
Klonlama süreçleri ya da başka bir genetik manipülasyon bulunmadığına, ayrıca Aygırın kimliğinin gebe bırakmadan önce pasaportundan 
teyit edildiğine dair imzalanmış bir beyan (bkz. 3.1). 

 
4.2  Tayın doğduğu sıradaki bilgileri, Kısrak sahibi veya yetkili temsilci tarafından, Safkan İngiliz Atı onaylayan Soy Kütüğü Otoritesi 
tarafından sağlanan veya onaylanan resmi forma veya elektronik sisteme kaydedilmeli ve aşağıdakileri içermelidir: 

 
4.2.1 Aygırın adı, 
4.2.2 Kısrağın adı, 
4.2.3 tayın tam doğum tarihi, 
4.2.4 tayın rengi, 
4.2.5 tayın cinsiyeti, 
4.2.6 tayın doğumu sırasında Kısrağın Sahibi/Sahipleri olan Tay Yetiştiricisinin adı, 
4.2.7 tayın doğduğu ülke 
4.2.8 Kısrak sahibi veya yetkili temsilci tarafından Tayın Yapay Döllenme, Embriyo Transferi veya Nakli, Klonlama ya da başka bir genetik 
manipülasyon sonucu olmadığına dair imzalanmış bir beyan (bkz. 3.1). 

 
4.3 Şüpheye mahal vermemek adına, tayın kayıt altına alınabilmesi için hem çiftleşmenin detayları (yukarıdaki 4.1’de belirtildiği gibi) hem 
de tayın doğumunun detayları (yukarıdaki 4.2’de belirtildiği gibi) Soy Kütüğü Otoritesine verilmelidir. 

 
 KİMLİK BELİRLEME VE AÇIKLAMA 

5.1 Tayın açıklaması, Soy Kütüğü Otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından, Safkan İngiliz Atı onaylayan Soy Kütüğü Otoritesi 
tarafından sağlanan veya onaylanan resmi forma veya elektronik sisteme kaydedilmeli ve aşağıdakileri içermelidir: 

 
5.1.1  Aygırın adı, 
5.1.2  Kısrağın adı, 
5.1.3  tayın tam doğum tarihi, 
5.1.4  tayın rengi, 
5.1.5 tayın cinsiyeti, 
5.1.6  Yetiştiricinin adı (bkz. 4.2.6) 
5.1.7  tayın doğduğu ülke 
5.1.8 Tayın, varsa renkli fotoğraflarla ya da fiziksel muayeneyle doğrulanması gereken tüm sekileri, nişaneleri, servileri, yara izleri, 
dövmeleri, iz ve mikro çip numarası gibi kalıcı ve edinilmiş kimlik belirleme işaretlerinin ayrıntılı bir açıklaması. 

 
 NESİL DOĞRULAMA 

6.1  Safkan İngiliz Atı onaylayan Soy Kütüğü Otoritesi kanda ve saçta bulunan genetik faktörleri ve/veya diğer biyolojik örnekleri girmeye 
dayalı daha fazla nesil kanıtı istemeli ve aşağıdakileri onaylamalıdır: 

 
6.1.1  genetik girişin sadece bu maksatla Soy Kütüğü Otoritesi tarafından onaylı bir laboratuvar tarafından üstlenildiğini, 
6.1.2  laboratuvarın bir ISAG üyesi olduğunu ve karşılaştırma deneylerine Uluslararası Soy Kütüğü Komitesini memnun edecek şekilde 

katıldığını, 
6.1.3  tüm genetik giriş sonuç ve ayrıntılarının son derece gizli bir şekilde korunduğunu ve sadece Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi 

tarafından “Onaylı” statüsü verilen diğer Soy Kütüğü Otoritelerine açıklandığını ve, 
6.1.4 Soy Kütüğü Otoritesinin Soy Kütüğüne kaydedilme başvurusunda bulunan tüm atların kaydından önce rutin genetik giriş ve nesil 

doğrulama gerçekleştirdiğini. 
 
B: DİSKALİFİYE 
 

a. Beklenen veya tescilli bir Safkan İngiliz Atın gebe kalma, gebelik veya hayatının sonraki evreleri de dahil olmak üzere kalıtsal genomu 
hiçbir şekilde ve asla modifiye edilmemelidir. 
 

b. Beklenen veya tescilli bir Safkan İngiliz Atın kalıtsal genomunun herhangi bir şekilde modifiye edilmesi halinde, söz konusu at: 
 
 

i. Safkan İngiliz At olarak kaydedilme ve Safkan İngiliz At statüsünü taşıma hakkını yitirir; bunun yanı sıra 
ii. Doğduğu ülkenin Safkan İngiliz At Soy Kütüğünden ve ilgili diğer kayıtlardan çıkarılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Son güncelleme: OCAK 2020 
 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 
 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 
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Ek 8 (YETİŞTİRİCİLİK) – ONAYLI SOY KÜTÜĞÜ LİSTESİ (66) 

ARJANTİN 
AVUSTRALYA 
AVUSTURYA 
AZERBAYCAN 
BAHREYN 
BARBADOS 
BELÇİKA & LÜKSEMBURG 
BREZİLYA 
BULGARİSTAN 
ŞİLİ 
ÇİN 
KOLOMBİYA 
HIRVATİSTAN 
KIBRIS 
ÇEK CUMHURİYETİ 
DANİMARKA 
DOMİNİK CUMHURİYETİ 
EKVADOR 
FİNLANDİYA 
FRANSA 
ALMANYA 
İNGİLTERE VE İRLANDA 
YUNANİSTAN 
MACARİSTAN 
HİNDİSTAN 
İRAN 
İTALYA 
JAMAİKA 
JAPONYA 
KENYA 
KORE 
LÜBNAN 
 

LİTVANYA 
MALEZYA 
MEKSİKA 
FAS  
HOLLANDA 
YENİ ZELANDA 
NORVEÇ 
UMMAN 
PARAGUAY 
PERU 
FİLİPİNLER 
POLONYA 
PORTEKİZ 
KATAR 
ROMANYA 
RUSYA 
SUUDİ ARABİSTAN 
SIRBİSTAN, BOSNA-HERSEK 
SLOVAKYA 
SLOVENYA 
GÜNEY AFRİKA & ZİMBABVE 
İSPANYA 
İSVEÇ  
İSVİÇRE 
SURİYE 
TRİNİDAD VE TOBAGO 
TUNUS 
TÜRKİYE 
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 
ABD, KANADA & PORTO RİKO 
URUGUAY 
ÖZBEKİSTAN 
VENEZUELA 

 
DEĞERLENDİRMEYE TABİ OLAN ONAYLI SOY KÜTÜĞÜ LİSTESİ (2) 

 
PANAMA  
UKRAYNA 

 

 
İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ VEYA ONAYLANMAMIŞ SOY KÜTÜĞÜ LİSTESİ (5) 
(Safkan tayların tarih aralıkları parantez içindedir) 

 
KOSTA RİKA (1989-2004) GUATEMALA (1949-2004) TAYLAND (1988-2015) 

İSRAİL (1977-2008)        KAZAKİSTAN (2006-2017)  

   

YENİ GELİŞEN SOY KÜTÜĞÜ LİSTESİ (12) 
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CEZAYİR 
ANTİGUA 
ESTONYA 
ENDONEZYA 
 

KIRGIZİSTAN 
KUVEYT 
LİBYA  
MOĞOLİSTAN 
 

PAKİSTAN 
SRİ LANKA 
TAYLAND 
VİETNAM 



Madde 13 (YETİŞTİRİCİLİK) – SAFKAN İNGİLİZ ATI OLMAYAN ATLARIN KAYITLARI 
 

 
 
A: UYGUNLUK 

 
1. Tanım 
1.1 Safkan İngiliz Olmayan Sicili, tescil sırasında bir Onaylı Soy Kütüğüne kabule uygun 
olmayan safkan İngiliz türü yarış atlarının Yarışçılık Sicilidir. 
1.2 Safkan İngiliz Olmayan Sicili, ISBC’nin nihai onayına tabi olarak, “sekiz Safkan İngiliz 
çaprazlaması” süreci kullanılarak yarış atlarının Safkan İngiliz statüsüne geçirilmesini sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
1.3 Yarış koşulları tarafından özellikle hariç tutulmadığı sürece, Safkan İngiliz Olmayan Siciline 
kayıtlı yarış atlarının ulusal ölçekte hem diğer Safkan İngiliz Olmayanlara karşı hem de Safkan 
İngilizlere karşı yarışmasına izin verilmelidir. 
1.4 Safkan İngiliz Olmayan Sicili, Onaylı Safkan İngiliz Soy Kütüğü ile aynı standartlarda ele 
alınmalıdır.  
1.5 Safkan İngiliz Olmayan Sicili, yalnızca ilgili ülkenin/ülkelerin Onaylı Safkan İngiliz Soy 
Kütüğü tarafından tutulabilir. Bu ilgili ülke/ülkeler, Madde 13’ü imzalamış olmalıdır.  
 
2. Damızlık kısrakların ve aygırların kayda kabul edilmesi. 
2.1 Damızlık kısrakların ve aygırların Safkan İngiliz Olmayan Siciline kabulü ile ilgili kriterler, söz 
konusu sicilin Kurallarında açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Kriterler aşağıdakileri içermelidir: 
2.1.1 Pedigrisinde herhangi bir noktada suni döllenmeye dair herhangi bir kanıt, bir atın sicilden 
otomatik olarak çıkarılmasına neden olacaktır.  
2.1.2 Başka bir ülkenin Safkan İngiliz Olmayan Sicilinde yer alan bir atın dahil edilmesi için her 
iki Soy Kütüğü Otoritesinin karşılıklı anlaşması gerekmektedir. 
 
3. Tayların kaydedilmesine ilişkin koşullar.  
3.1 Bir atın Safkan İngiliz Olmayan Siciline kaydedilebilmesi için ya annenin ya da babanın her 
çaprazlamada Safkan İngiliz olması gerekmektedir. İlgili olduğu yerde soyun adı verilmelidir.  
[Açıklığı kavuşturmak adına not: Bu kural yalnızca 2016’dan itibaren tescil edilen atlar için 
geçerli olacaktır. Bu şartın geçmişte var olmadığı kabul edilmektedir]  
3.2 Damızlık kısrakların ürünlerinin sicile kaydına dair şartlar, Madde 12’de yer alan şartlar ile 
aynı olmalıdır (bölüm 1 hariç).  
3.3 Sicile kayıtlı tüm atlar elektronik veya yazılı olarak yayınlanmalıdır. 
 
4. Atların bir kayıttan onaylı bir Safkan İngiliz Soy Kütüğüne geçmesi.  
4.1. Prosedür 
4.1.1 Bir at, sadece aşağıdaki koşulların hepsi karşılandığında Safkan İngiliz Olmayan Atlar Soy 
Kütüğünden bir Safkan İngiliz Soy Kütüğüne geçirilebilir: 
4.1.1.1 atın pedigrisi, kendisinin bir ürünü olduğu çaprazlama da dahil olmak üzere, ardı ardına 
sekiz Safkan İngiliz çaprazlamasını ortaya koymalıdır, 
4.1.1.2 atın pedigrisi, Safkan İngiliz Atlar ile asimilasyon sağlanacak şekilde, pedigrisinin hem 
Safkan İngiliz Atlar hem de Safkan İngiliz Olmayan Atlar bölümünde, Safkan İngiliz Atlara açık 
yarışlarda performans sergileyebilen hayvanlar içermelidir. 
4.1.1.3 böyle bir geçiş, Uluslararası Soy Kütüğü Komitesinin oy birliğiyle aldığı karar ile 
onaylanmaktadır. 
4.1.2 Bir atın Safkan İngiliz Soy Kütüğüne geçirilmesi ile ilgili detaylar Safkan İngiliz Soy Kütüğü 
Ekinde yayınlanmalıdır ve bu atın Safkan İngiliz Soy Kütüğüne geçirilmesi için onayın verildiği 
ISBC toplantısının tarihi belirtilmelidir. 
 
4.2. Terimlerin açıklaması 
4.2.1 Safkan İngiliz çaprazlaması. Ya annenin ya da babanın Madde 12.1.1’de tanımlanan at 
kategorisine girdiği bir çaprazlama veya çiftleşme (yani Safkan İngiliz) 
4.2.2 Performanslar. Performansların yeterliliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler 
benimsenmelidir: 
4.2.2.1. Genel olarak performansların görülmesinin gerektiği alan, Safkan İngiliz Olmayan 
soydur. Bu nadiren anne tarafıdır. 
4.2.2.2. Genellikle, yukarıda 4.2.2.1’de belirtilen performanslar tayın en az ilk üç neslinde 
bulunmalıdır. 
4.2.2.3. Bir kısrağın ya da aygırın performansları göz önünde bulundurulurken diğer 
kuşaklarının performansları da hesaba katılabilir. 
4.2.2.4 Normalde yalnızca galibiyet veya dereceye girme ile sonuçlanan performanslar dikkate    
alınacaktır. 
4.2.3 Araba atları. Ardı ardına yedi Safkan İngiliz çaprazlamasının ürünü olan Kısraklar veya 
Aygırlar (ISBC, oy birliğiyle, bu kısrakların veya aygırların ürününün bir Safkan İngiliz ile 
çiftleştirildiğinde Safkan İngiliz statüsünde kabul edilebilir olduğuna karar vermiş olmalıdır). Bu 
kısraklar veya aygırlar Sicilde bu şekilde belirtilmelidir.  
 
Not: Bir atın araba atı statüsünün kabulü ile ilgili detaylar Safkan İngiliz Olmayan Sicili Ekinde 
yayınlanmalıdır ve onayın verildiği ISBC toplantısının tarihi belirtilmelidir.  
 
5. Yayın  
Safkan İngiliz Olmayan Sicili düzenli olarak yayınlanmalı veya elektronik olarak kullanıma 
sunulmalıdır. 
 
B: DİSKALİFİYE 
  
a. Safkan İngiliz Atı olmayan atların Kütüğüne kayıtlı bir atın (veya Safkan İngiliz Atı olmayan 
atların Kütüğüne kabul edilmek için adına başvuruda bulunulmuş olan bir atın) kalıtsal genomu 
gebe kalma, gebelik veya hayatının sonraki evreleri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde ve asla 
modifiye edilmemelidir. 



 
 
 
 
 
 
b. Safkan İngiliz Atı olmayan atların Kütüğüne kayıtlı bir atın (veya Safkan İngiliz Atı olmayan atların Kütüğüne kabul edilmek için 
adına başvuruda bulunulmuş olan bir atın) kalıtsal genomunun herhangi bir şekilde modifiye edilmesi halinde, söz konusu at: 

i. Safkan İngiliz Atı olmayan atların Kütüğüne kaydedilme veya Safkan İngiliz atı statüsüne yükseltilme hakkını yitirir, 
bunun yanı sıra 

ii.      Uygun durumlarda, Safkan İngiliz Atı olmayan atların Kütüğünden ve ilgili diğer kayıtlardan çıkarılmalıdır. 
 

 
 
Son güncelleme: OCAK 2020 
 
 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 
 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 
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Madde 14 (YARIŞÇILIK / YETİŞTİRİCİLİK) – İSİM KAYITLARI 

 

 
I. İlk isim Kayıtları 

 
1. Bir atın isim kaydı sadece doğduğu ülkenin yetkili Otoritesi tarafından veya bu Otoritenin onayıyla yapılabilir. İsimsiz olarak ihraç edilmiş 

atlar için, doğrudan atın doğduğu ülkenin Otoritesine değil, atın götürüldüğü ve İhracat İzin Belgesinin düzenlendiği ülkenin yetkili Otoritesine 
bir isimlendirme başvurusunda bulunulmalıdır.  
 

2. Tüm atların isimleri Latin Alfabesiyle yazılmalıdır veya isimlerin Latin Alfabesiyle yazılmış versiyonları kaydettirilmelidir. İsmin herhangi bir 
anlam ifade ettiği durumlarda, söz konusu ismin Latin Alfabeli versiyonu, söz konusu anlamın Latin Alfabesiyle yazılan bir dildeki tercümesi 
olmalıdır (örneğin, İngilizce), ismin herhangi bir anlamı yoksa, Latin Alfabeli versiyonda söz konusu isme fonetik açıdan yakın bir karşılık 
yazılmalıdır. Yarış/Soy Kütüğü Otoritesi, atın doğduğu ülkenin Otoritesine, Latin Alfabesiyle yazılmamış bir at isminin teyidi için 
başvurduğunda, söz konusu ismin Latin Alfabeli versiyonu da başvuruya eklenmelidir. 

 
(Herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına, yetkili Otoritenin, görev gereği, isimlerin hem Latin Alfabeli hem de Latin Alfabesi dışındaki 
versiyonlarını kayıtlarında tuttuğu durumlarda, farklı bir dilde ilave bir Latin Alfabeli ismi kaydetmesine gerek yoktur.) 
 

 
II. İsim Değişiklikleri 
 

Genel 
 
Halihazırda bir yarışa katılmış veya yavrulamış atların isimlerinin değiştirilmesi, yarışçılığın ve yetiştiriciliğin idaresinde karışıklıklara yol 

açabileceğinden, örneğin kültürel sebepler gibi nedenlerle zorunlu olmadıkça kaçınılması gereken bir durumdur. 

 

Yurtdışında doğan atlarda isim değişiklikleri 

 

 Kaydedilmiş ve yayınlanmış olan bir isimdeki değişiklik sadece atın doğduğu ülkenin yetkili Otoritesi tarafından veya bu Otoritenin onayıyla 

gerçekleştirilebilir. 

 

İsim değişikliği talebinde bulunulan yetkili Otoriteler, uygun başvuruları makul olmayan sebeplerle reddetmemelidir. Talep edilen isim, bu 

Maddenin III, IV veya V’inci Kısımları uyarınca uygun değilse veya söz konusu at orijinal ismiyle bir isim değişikliğinin uygun olmayacağı 

kadar yaygın biçimde tanınıyorsa bu başvurular reddedilebilir.  

 



İsim değişikliğine izin verilmesi ve değişikliğin yürürlüğe girmesi üzerine, isim değişikliğini yapan Otorite atın doğduğu ülkenin Soy Kütüğü 

Otoritesini ve daha önce o at için bir isim kaydetmiş olan tüm Yarış ve Soy Kütüğü Otoritelerini bilgilendirmelidir. Bilgilendirilen Yarış ve Soy 

Kütüğü Otoriteleri, atın yeni ismini veri tabanlarına kaydetmeli ve orijinal ismin de bir kaydını saklamalıdır. 

 

Yeni kaydedilen isim (veya birden fazla kez isim verilen bir at olması durumunda, en son kaydedilen yeni isim) yarışçılık ve gelecekte 

yetiştiricilik amaçları çerçevesinde kayıtlı isim olacaktır. 

 

Bu gibi atların yeniden ihraç edilmesi halinde, Soy Kütüğü Otoriteleri atın en son kaydedilen isminin ve orijinal isminin, ilgili kronolojiyi de 

açıkça yansıtacak İhraç İzin Belgesinde yer almasını sağlamalıdır. 

 

III. Yürütme Kurulu tarafından benimsenen Kurallara göre Uluslararası Federasyon tarafından Koruma Altındaki İsimlerin Uluslararası Listesi 

tutulup yayınlanır. Bu listede hipodromdaki veya ahırdaki başarılarıyla ünlü olan belirli atların isimlerini içermektedir. Bu Listeye dahil 

edilmeye ilişkin Kurallar EK 9’da belirtilmiştir. 

 

IV. Kaydedilip koruma altına alınmayan isimlerle ilgili olarak, kayıtlı isimlerin yeniden kullanılmadığı uygun bir sürenin Otoriteler tarafından 

belirlenmesi için bir temel oluşturan yönerge olarak aşağıdaki kriterler verilmiştir: 

 

a) aygırlar için: ölümden 15 yıl sonra veya 35 yaşında ya da en son çiftleşme kaydının olduğu yıldan 15 yıl sonra (hangisi daha önce 

gerçekleşirse). 

 

b) damızlık kısrak: ölümden 10 yıl sonra veya 25 yaşında ya da en son çiftleşme veya yavrulama kaydının olduğu yıldan 10 yıl sonra. 

 

c) tüm diğer atlar: ölümden 5 yıl sonra veya 20 yaşında (hangisi daha önce gerçekleşirse). Öldüğü bildirilen ve yarışmamış olan bir 

atın isminin yeniden kullanılması için aynı başvuru sahibi tarafından başvuru yapılması halinde, bir istisna söz konusu olabilir. 

 

V. İsimler, yukarıda belirtilen isimlerin tekrar kullanımı hakkındaki koşullara tabi olarak zaten kayıtlı oldukları takdirde ve aşağıdaki durumlarda 

kabul edilemez: 

 

1. - Uluslararası Koruma Altındaki İsimler Listesinde yer alıyorlarsa, 

2. - (Ülke kısaltmaları ve yer aldıkları parantez işaretleri hariç) işaret veya boşluklar dahil olmak üzere on sekiz karakterden uzun ise, 

3 -  kişinin veya ailesinin izni olmadan bir devlet kişisinin ismi veya uygun izin olmaksızın ticari öneme sahip isimler ise, 

4. - ardından rakamlar geliyorsa, 

5. - tamamen büyük harflerden oluşuyorlarsa veya şekil, tire, nokta, virgül, işaret, nida işareti, tırnak işareti, bölü işareti, ters bölü 

işareti, iki nokta veya noktalı virgül içeriyorlarsa. 

6. - kaba, müstehcen ya da hakaret içeren bir anlam ima ya da ifade ediyorsa; yakışıksız sayılan isimler; veya dini, siyasi ya da etnik 

gruplara saldıran nitelikte olabilen isimler, 

7. -   telaffuzlarında koruma altındaki bir isimle aynı ya da benzer olan veya doğum yılı söz konusu atın doğduğu yıldan on yıl önce 

kaydedilen isimler. 

8. -  harf dışında bir işaretle başlıyorsa.  

9. -  zaten söz konusu atın bir kardeşine veya anne babasına kayıtlı ise. 

 

Otoriteler, isimleri yukarıdaki hükümlere uygun olmayan atların yarışlara girişlerini reddedebilir. 

 

Son güncelleme: OCAK 2020 

 

 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 
 

 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 
  Madde yakın zaman önce değişikliğe uğramıştır ve onaya tabidir (Ocak 2020) 

* 
 

 

 

 

 

 

 



Ek 9 (YETİŞTİRİCİLİK) – 2006 YILINDAN İTİBAREN ULUSLARARASI KORUMA ALTINDAKİ İSİMLER LİSTESİNİN 
YAPILMASI İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KABUL EDİLEN KURALLAR 

 
 
 
 
 
 
 

EK 9 
 

2006 YILINDAN İTİBAREN ULUSLARARASI KORUMA ALTINDAKİ İSİMLER LİSTESİNİN  
YAPILMASI İÇİN YÜRÜTME KURULU TARAFINDAN KABUL EDİLEN KURALLAR 

_______________________ 
 

Koruma Altındaki İsimler Listesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: 
 

1.- Yarış Atları: 
 

a) 3 ve yukarı yaşlı atlar için aşağıdaki en önemli 11 uluslararası yarışı kazananların isimlerinin otomatik olarak eklenmesi: 
 

Güney Amerika (2) : - Gran Premio Carlos Pellegrini Gr 1 
 - Grande Premio BREZİLYA Gr 1 
 
Asya (4) : - Melbourne Cup Gr 1 
 - Dubai World Cup Gr 1 
 - Hong Kong Cup Gr 1 
 - JAPONYA Cup Gr 1 
 
Avrupa (3) : - Prix de l’Arc de Triomphe Gr 1 
 - King George VI & Queen Elizabeth Stakes Gr 1 
 - Irish Champion Stakes Gr 1 
 
ABD (2) : - Breeders’ Cup Classic Gr 1 
 - Breeders’ Cup Turf Gr 1 

 
b) Longines’in Dünyanın En İyi Yarış Atları Sıralaması Komitesi tarafından hazırlanan yıl sonu sıralamasına göre herhangi bir seremonide ödül 

alan atların isimlerinin otomatik olarak eklenmesi. 
c) Ülkeler, formu böyle bir korumayı haklı gösteren yarış atları için yılda en fazla 3 ek ismi onay için IFHA Yürütme Kurulu'na teklif edebilir. Her 

bir talep aşağıdaki bilgiler ile desteklenmelidir: 
 

 atın ismi 

 cinsiyeti 

 rengi 

 doğduğu ülke 

 doğduğu yıl 
 

 baba adı 

 ana adı 

 anasının baba adı 

 
ek ile 

 

 Talebin gerekçesi 

 Yarış kaydı. 
 

d)  Uluslararası Kataloglama Standartları Kitabı'nın I. Bölümünde yer alan ülkelerden her biri online olarak IFHA web sitesine geçici koruma için 
yılda en fazla 3 isim gönderebilirler. At, yukarıdaki (c) maddesi altında listelenen koşulardan birini kazanmak veya yukarıdaki (b) maddesi 
çerçevesinde başarılı bir başvuruda bulunmak suretiyle ismi daha sonradan kalıcı koruma altına alınmadığı sürece, bu gibi isimler iki yıl 
sonra listeden kaldırılacaktır.  
Kataloglama Standartları Kitabı’nın I. Bölümü dışında kalan ülkeler, Bölgesel Federasyonları (ARF, EMHF, OSAF veya Pan-American 
Conference) aracılığıyla yukarıda belirtilen geçici koruma sistemine isim önerebilirler. 

 
N.B. Şüpheye mahal vermemek adına, kültürel nedenlerden dolayı ismi değiştirilmiş olan bir atın Uluslararası Koruma Altındaki İsimler Listesine 
girmeye hak kazanması halinde, koruma altına alınma hakkı kazandığı zaman yarışırken kullandığı ismi koruma altına alınacaktır. 
 
2. - Yetiştiricilik: 
  
a)   Koruma: 

 En az iki tane Grup 1 koşu ve bir tane Black Type kazanan atın annesi olan damızlık kısraklar. 

 En az 15 bireysel Grup 1 koşu kazanan atın babası olan aygırlar verilmektedir. 
Yalnızca Uluslararası Kataloglama Standartlarının I. Bölümünde listelenen Grup 1 koşular dikkate alınacaktır. 
Uluslararası Soy Kütüğü Sekreteri listeyi üç ayda bir güncelleyecektir. 
 
b) Ülkeler, ISBC’ye onaylaması için her yıl maksimum 3 damızlık kısrak ve aygır ismi önerebilir. Bunun için bu damızlık kısrak ve aygırların 
damızlık kayıtlarının korumayı haklı çıkarması gerekmektedir. Her bir talep aşağıdaki bilgiler ile desteklenmelidir: 
 

- atın ismi 
- cinsiyeti 
- rengi 
- doğduğu ülke 
- doğum yılı 

- babanın adı, son ek ile  
- annenin adı, son ek ile 
- annenin babasının adı, son ek ile 
- Talebin gerekçesi  
- Kuşak kaydı 

  

 



Son güncelleme: Şubat 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTURYA BREZİLYA KANADA ŞİLİ 

KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA ALMANYA 

BÜYÜK BRİTANYA HONG KONG İRAN İRLANDA 

JAPONYA KORE LÜBNAN MAKAO 

MAURITIUS FAS NORVEÇ UMMAN 

PANAMA PERU FİLİPİNLER KATAR 

ROMANYA SIRBİSTAN SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA 

İSPANYA  İSVİÇRE TÜRKİYE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

URUGUAY    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  MALEZYA   SİNGAPUR 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

  

 
 

* 
 

Madde 15 (YARIŞÇILIK / YETİŞTİRİCİLİK) – ATLARIN KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

 
Bir atın kimlik kontrolü yarışçılık, yetiştiricilik ve sağlık yönetimi operasyonunda en öncelikli konulardan biridir. Kimlik kontrolü, bir atın hayatının 
aşağıdaki dönemlerinde yapılmalıdır: 
 

 Koşu başlamadan hemen önce 

 At ülkeye yurt dışından giriş yaptığında 

 Yetiştiricilik operasyonlarının her evresinde (aşım, tayın kaydı, vb.)  

 Halka açık veya özel şekilde satılmadan önce 

 At için her veterinerlik sertifikası düzenlendiğinde 
 
Bir atın kimliğinin belirlenmesini sağlayan resmi evraklar iki kategoriye ayrılabilir:  
 
 
1. İhracat Sertifikası:  
 
1.1. İhracat Sertifikası veya Elektronik İhracat Bildirimi sadece atın doğduğu ülkenin Onaylı Soy Kütüğü tarafından düzenlenebilir. İşaret Belgesi 
ve DNA profili de eklenmelidir. İhracat kalıcı olduğunda ya da ihracat süresi geçiş izin bildiriminin geçerlilik süresini aştığında (bkz. Madde 3)  -
başka bir deyişle BCN/GNM durumunda 9 ayı aştığında veya RCN durumunda 90 günü aştığında-, atın ihraç edildiği ülkenin Soy Kütüğü 
Otoritesine ihraç eden otorite tarafından doğrudan gönderilmeli veya web sitesinde yayınlanmalıdır. Müteakip kalıcı durumlar, ihraç eden Soy 
Kütüğü Otoritesi tarafından İhracat İzin Belgesine yazılmalıdır. 
1.2 İhracat İzin Belgeleri yalnızca Onaylı Soy Kütüğü Otoriteleri arasında iletilmelidir. Özel Yarış Otoriteleri durumunda, ihracat izin belgesi Yarış 
Otoritesine gönderilebilir (Not: Özel Yarış Otoritesi statüsü, Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından, yetiştiricilik sektörünün olmadığı 
ülkelere verilir. Güncel olarak bu ülkeler, Hong Kong, Makao, Mauritius ve Singapur’dur.) 
1.3 Varış ülkesindeki Soy Kütüğü Otoritesinin bir Onaylı Soy Kütüğü olmaması halinde (Bkz. Ek 8), ihracat izin belgesinin kaşeli bir “Onaylı 
Nüshası” gönderilmeli ve belgenin aslı Onaylı Soy Kütüğü tarafından isteninceye dek saklanmalıdır. 

 
 

N.B. Onaylı Soy Kütüğü tarafından düzenlenmemiş ihracat izin belgesi, yalnızca belgeyi düzenleyen soy kütüğünün aşağıdaki şartlardan 
herhangi birini karşılaması halinde kabul edilebilir: 
 
 

- “İşlevini Kaybetmiş veya Onaylanmamış Soy Kütükleri” listesinde yer alan Soy Kütüğü Otoriteleri durumunda: 
1. İhraç edilen at Onaylı Safkan Tayların tarih aralığında yer alan bir yılda doğmuş ise – Bkz. Ek 8 

     



     VEYA 
 

2. İhraç edilen at aslen farklı bir Onaylı Soy Kütüğüne kayıtlıysa fakat belge soy kütüğünün ISBC tarafından onaylandığı 
dönemde düzenlenmiş ise 
 
 
 

- Yeni gelişen soy kütükleri halinde, ilgili ülkede faaliyet gösteren ISBC tarafından bilinen bir yeni gelişen soy kütüğü tarafından 
düzenlenmişse – Bkz. Ek 8 

- Uygun durumlarda, ISBC’ye danışıldıktan sonra. 
 
1.4 Elektronik İhracat Bildirimi atı ithal eden Onaylı Soy Kütüğü Otoritesi tarafından kabul edilmelidir. İstisnai durumlarda, belgenin basılı aslına 
gerek duyulması halinde, talep, ithal eden Soy Kütüğü Otoritesi tarafından iletilmelidir. 
 
2. Pasaport/Tescil Belgesi:  
 

2.1 Asıl pasaportu/tescil belgesini veya sonraki kopyalarını düzenleme konusunda tek yetkili Otorite olarak Safkan İngiliz Atı onaylayan 
Soy Kütüğü Otoritesi aşağıdakileri onaylayan bir pasaport/tescil belgesi (veya bunlara denk onaylı elektronik bir belge) sunmalıdır:  

2.1.1 pedigrinin doğruluğu, yaş, cinsiyet ve renk.  

2.1.2 Safkan İngiliz Atı tanımlamak için kullanılan işaretler, fotoğraflar (uygunsa) ve diğer özellikler (bunlar sekiler, nişaneler ve 
serviler gibi tüm kalıcı işaretleri de içermelidir ve koyu renk göz /al don, dövme, yara izi ve mikro çip veya başka onaylı elektronik 
cihazlar gibi diğer kimlik belirleyici özellikleri de içerebilir),  

2.1.3 kan, kıl ve/veya diğer biyolojik numunelerde bulunan genetik faktörlerin girilmesine göre Safkan İngiliz At soyu  

2.1.4 yetiştirici ve,  

2.1.5 Safkan İngiliz Atın kaydedildiği Soy Kütüğü cildi ve sayfa numarası veya atın gelecekte kaydedileceği Soy Kütüğü cildi veya 
Soy Kütüğü elektronik olarak kaydedilmişse uygun Soy Kütüğü kaydına nereden erişilebileceği. 

2.1.6 Aşılar ve idari onaylarla ilgili ek sayfalar. 

2.1.7 Mikroçipler kullanılıyorsa bunların ISO 11784/11785 standardına uygun olması ve nükal ligamentin sol tarafına 
yerleştirilmesi gereklidir. 

 
2.2.  Belge, düzenleyen Otoritenin ana dilinde yazdırılmalı veya gösterilmelidir. Pasaportlarda, belgede yer alan asıl bilgilerin İngilizce diline 
tercüme edilmesi şarttır.    

2.3  Belge daima atın yanında bulunmalı ve sadece düzenleyen Soy Kütüğü Otoritesi tarafından veya bu Otoritenin açıkça izni ile tadil 
edilebilmelidir. 

2.4  Belgenin kaybolması halinde bu durum belgenin ikinci kopyasını düzenlemesine izin verilen tek taraf olan düzenleyen Otoriteye 
bildirilmelidir.  

2.5  Ölü bir ata ait belge atın öldüğü ülkenin ilgili Otoritesine geri gönderilmelidir.  

2.6 Yetki bölgesinde, yurt dışında yetişmiş bir Safkan İngiliz Atın ölümünden haberdar edilen bir Soy Kütüğü Otoritesi, belgeyi düzenleyen 
Soy Kütüğü Otoritesini atın ölümü konusunda bilgilendirmelidir. 

2.7 Soy Kütüğü Otoriteleri, pasaport kapaklarında tek bir renk kullanabilir veya aşağıdaki tabloda belirtilen renkleri kullanarak sonraki her 
bir tay için farklı bir renk benimseyebilir: 

 

1991 Bej 2012 Bej 

1992 Kırmızı 2013 Kırmızı 

1993 Çim Yeşili 2014 Çim Yeşili 

1994 Erik Moru 2015 Erik Moru 

1995 Kraliyet Mavisi 2016 Kraliyet Mavisi 

1996 Gri 2017 Gri 

1997 Koyu Mor 2018 Koyu Mor 

1998 Krem Rengi 2019 Krem Rengi 

1999 Mint Yeşili 2020 Mint Yeşili 

2000 Bronz 2021 Bronz 

2001 Türkuaz 2022 Türkuaz 

2002 Açık Kahverengi 2023 Açık Kahverengi 

2003 Peru 2024 Peru 

2004 Koyu Yeşil 2025 Koyu Yeşil 

2005 Kırmızı 2026 Kırmızı 

2006 Lacivert 2027 Lacivert 

2007 Beyaz 2028 Beyaz 

2008 Kahverengi 2029 Kahverengi 

2009 Sarı 2030 Sarı 

2010 Mor  2031 Mor  

2011 Turuncu 2032 Turuncu 

 
 
3. Cinsiyeti Bilinmeyen Atlar  
 



3.1 Bu Maddede, ‘Cinsiyeti Bilinmeyen’ terimi bir atın dışarıdan görülen cinsiyet özelliklerinin genetik yapısıyla/iç organlarıyla çeliştiği 
durumu açıklamak için kullanılır.  

 

3.2 Bir Soy Kütüğü Otoritesi bir atın cinsiyetinden emin olamadığında: 

- Bu durumu Yarış Otoritesine bildirmeli.  
- Sahibinden atın pasaportunu iade etmesini istemeli. 
- Atın pasaportunu cinsiyetin belirsizliğini gösterecek şekilde değiştirmeli. 
- Uygun olduğunda atı tayken kaydeden Soy Kütüğü Otoritesini bilgilendirmelidir. 

 
3.3 Bir Yarış Otoritesi yargı alanı içindeki bir atın cinsiyetinden emin olamadığında: 

- Bu durumu Soy Kütüğü Otoritesine bildirmeli.  
- Başka bir ülkede düzenlenen bir yarışa kaydolmayı planlıyorlarsa, kayıt öncesi atın sahibinden veya antrenöründen Yarış 

Otoritesini uyarmasını istemeli. 
- Bu uyarı üzerine, atın cinsiyetinin belirsizliği konusunda bildiği gerçekleri, atın kaydedilmesinin planlandığı yarışa ev sahipliği 

yapan ülkenin Yarış Otoritesine bildirmeli. 

3.4 Bir Yarış Otoritesi, bir atın cinsiyetinin belirsizliği hakkında aldığı bilgilere dayanarak, bu atın yarışlara veya belirtilen türdeki 
yarışlara katılma özgürlüğüne uygun gördüğü kısıtlamaları getirebilir. 

 
 

   Son güncelleme: OCAK 2020 
 
 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 
 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 
   Madde yakın zaman önce değişikliğe uğramıştır ve onaya tabidir (Ocak 2020) 

 
 
 
 
 

*  



 

Madde 16 (YARIŞÇILIK) – KAYDİYE KARŞILIĞI GARANTİ EDİLEN PARA 
 

 

Bir atın sahibi/antrenörü adına yabancı bir ülkede düzenlenecek olan yarışa kayıt başvurusunda bulunan bir Yarış Otoritesi, ilgili Otoriteler 
tarafından belirli alternatif düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, atın yarışa katılması için yarış koşulları çerçevesinde talep 
edilen ücreti (kaydiye ve cayma parası gibi) ödemekten sorumludur. 
 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN 

HİNDİSTAN İRLANDA İTALYA LİBYA 

MAKAO MALEZYA FAS HOLLANDA 

YENİ ZELANDA NORVEÇ PANAMA POLONYA 

   KATAR SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN SİNGAPUR 

SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA İSPANYA İSVEÇ 

TUNUS TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ   URUGUAY 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KIBRIS JAPONYA Beyanname 
ücretinin ödenmesi, at 
sahiplerinin bireysel 
sorumluluğu olarak görülür. 

LİTVANYA LHRA kuralları uyarınca, 

giriş ücretlerinin ödeme 

sorumluluğu atın yurtdışında kayıtlı 

bağlantılarına aittir. 

UMMAN 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Yabancı yarış otoritesine 

yapılacak ödemelerin tam ve 

zamanında yapılmasını 

sağlamaktan katılımcı tek başına 

sorumludur. 

   

 
 
 

* 
  



Madde 17 (YARIŞÇILIK) – FİNANSAL DÜZENLEMELER 
 

 

Yarış Otoriteleri, ilaç testi sonuçlarının temiz çıkması ve sonuçların alınması üzerine derhal fakat her halükârda üç ay içinde başarılı atın 
bağlantılarına (ve/veya yurtdışında eğitilen atlar için ilgili yabancı Yarış Otoritesine) reklamı yapılan tüm para ödülünün usulüne uygun bir 
şekilde ödenmesini sağlamalıdır. 
 
Yarış Otoriteleri, ülkelerinde at yarışlarına katılanların finansal düzenlemelerini veya vergi düzenlemelerini etkileyebilecek kanunların bir özetini 
sunmalıdır. 
 
Son Güncelleme: KASIM 2015 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN FRANSA 

ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN HİNDİSTAN 

İRLANDA JAPONYA LİBYA MAKAO 

MALEZYA FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA 

NORVEÇ POLONYA KATAR SIRBİSTAN 

SİNGAPUR SLOVAKYA İSPANYA İSVEÇ 

TUNUS TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ 

URUGUAY    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

BELÇİKA LİTVANYA   

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KIBRIS UMMAN Para ödülü doğrudan 

atın ilgililerine ödenmektedir. 

GÜNEY AFRİKA Düzenleyici hisse 

paralarını ödemekten sorumlu değildir. 

 

 
 
 

* 
 
  



 
 

Madde 18 (YARIŞÇILIK) – DÖVİZ KURU 
 

Uygunluğun, cezaların veya indirimlerin kazanılan para ödülüne bağlı olduğu durumlarda, uluslararası karşılaştırmalar, her bir Yarış 
Otoritesinin belirlediği döviz kuruna göre hesaplanmalıdır. Yılın ilk iş gününden itibaren geçerli kur olan bu döviz kuru normalde bir takvim 
yılının tamamı için geçerli olacaktır (bir para biriminin yeniden değerlenmesi gibi istisnai durumlar hariç) ve Yarış Otoriteleri tarafından 1 
Ocak’tan sonra mümkün olan en kısa süre içinde katılımcıların faydasına yayınlanmalıdır. Ülkeler bilgilerini IFHA web sitesinde 
yayınlamak isteyebilirler.  
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

ÇEK 

CUMHURİYETİ 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA 

YUNANİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA İTALYA 

JAPONYA LİBYA LİTVANYA MAKAO 

MALEZYA FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA 

NORVEÇ UMMAN POLONYA KATAR 

SİNGAPUR SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA İSPANYA 

İSVEÇ TUNUS TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

URUGUAY    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

ARJANTİN KIBRIS AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Döviz kuru, Wall Street 

Journal’da yayınlanan resmi kaynaklara göre günlük olarak 

hesaplanmaktadır. 

 

 
 
 
 

* 
 
 
 

 

Madde 19 (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
 

 
 
 
 

* 
 
  



 
 
 

Madde 20 (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
 

 
 
 
 

* 
 
 
 
 

Madde 21 (YARIŞÇILIK) – TRANSFER HESAPLARI 
 

 
Uluslararası para mübadelesini kolaylaştırmak adına, her bir ülkenin döviz kuru düzenlemeleri sınırları dahilinde ve bu düzenlemelere göre 
çeşitli Yarış Otoriteleri arasında transfer hesapları oluşturulmuştur. 
 
Bu hesaplar, defterlerde menşe ülkenin para biriminde tutulmaktadır. 
 
Bu transfer hesaplarının kullanımı yarışçılık ve yetiştiricilik ile bağlantılı faaliyetlerle sınırlıdır ve ayrı bir şekilde transfer edilmiş olan satılan 
atların ödemesini içermemektedir. 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN 

HİNDİSTAN İRLANDA İTALYA LİBYA 

MAKAO MALEZYA FAS HOLLANDA 

YENİ 

ZELANDA 

NORVEÇ KATAR SIRBİSTAN 

SİNGAPUR SLOVAKYA İSPANYA İSVEÇ 

TUNUS TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ URUGUAY 

    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KIBRIS JAPONYA LİTVANYA UMMAN 

POLONYA GÜNEY 

AFRİKA 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ABD yarış düzenleyici otoriteleri ve kayıt 

otoritesi uluslararası transfer hesabı bulundurmamaktadır. 

 

 

 
*  



Madde 22 (YARIŞÇILIK / YETİŞTİRİCİLİK) – ULUSLARARASI SAĞLIK ANLAŞMASI 

 
1. İlkeler 
 
Atların hem yarış hem de yetiştiricilik için uluslararası geçişleri, 1966 yılında Uluslararası Yetiştiricilik, Yarışçılık ve Müşterek Bahis 

Anlaşması’nın ilk kez kabul edilmesinden bu yana önemli ölçüde artmıştır. 

 
Bu Maddenin altında imzası bulunan ülkelerin Yarış ve Soy Kütüğü Otoriteleri (Yarış Otoriteleri), bulaşıcı ve salgın hastalıkların 

yayılmasını önlemek için atların uluslararası taşınması konusunda bilimsel verilere dayalı kurallara duyulan ihtiyacı kabul etmektedir. 

Bu amaçla, aşağıda ayrıntıları verilmiş olan sağlık kurallarında yer alan sağlık ilkelerine uymayı ve ülkelerinde yabancı at alımı yapan ve 

kendi kontrolleri altında bulunan tüm hipodromlar, eğitim merkezleri ve yetiştirme kuruluşlarında bunları uygulamayı taahhüt etmişlerdir. 

Aynı kuralların, kendi yarışçılık ve yetiştiricilik atları ile temasta bulunabilecek olan tüm atlar için geçerli olmasını sağlamaktadırlar. 

 
Yetkili otoriteler ile iş birliği içerisinde tanzim edilmesi gereken kurallar, atların ülkeler arası geçişlerini ve geçici durumlarda geçici olarak 
bulunduğu ülkede geçirdiği süre boyunca kararlaştırılmış gruplara ayrılmalarını ve atların ahırlarını ve eğitimlerini kapsamalıdır. Bu 

kurallar, bir ülkeye, ülke içerisinde ve ülkeler arasında hastalık geçişi riskini en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Bu önlemler, atların 

kendi ülkelerine dönüşünü veya uluslararası yarışlar için geçici ithalat sonrasında üçüncü bir ülkeye geçişlerini kolaylaştırmaktadır. 

 
Sağlık kuralları hazırlanırken Office International des Epizooties * (OIE) Kara Hayvanları Sağlık Kodu hükümleri dikkate alınmalıdır. 

 
Tüm Otoriteler, 2002 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen 36. Uluslararası Yarış Otoriteleri Federasyonu (IFHA) Konferansı ile kabul edilmiş 
olan “Tescilli Yarış Atlarının Uluslararası Yarışlar için Geçici Geçişlerinin Kolaylaştırılması ile ilgili Yönetmelikler” adlı yayın hakkında 
bilgi sahibi olmalıdır. Bu Yönetmelikler, uluslararası uyumluluğu yakalamak için her bir ülkenin yetkili otoriteleri ile gerçekleştirilecek olan 
müzakereler için bir esas teşkil eder. Güncellenmiş Yönetmeliklere şu adresten ulaşılabilir: 
http://www.horseracingintfed.com/resources/Guidelines_2002.pdf 
 
 
2. Geçici İthalat  
 
i. Sağlık Sertifikası 
 
Tüm atlar, ithalatçı ülkenin ithalat koşullarına tam uyum sağlamalı (resmi aşılar ve at hastalıklarının test edilmesine yönelik gereklilikler 
dahil) ve ihracatçı ülkenin Ulusal Yetkili Otoritesi tarafından verilmiş bir sağlık belgesi ile birlikte gönderilmelidir. Sağlık belgesi, ithalatçı 

ve ihracatçı ülkelerin Ulusal Yetkili Otoriteleri arasındaki mutabakata uygun olmalıdır ve ilgili atların resmi pasaportlarını içermelidir. 

Resmi pasaportun numarası ve onaylayan otoritenin adı sağlık belgesinde yer almalıdır. 

 
Atlar resmi pasaportlarıyla seyahat etmelidir. 

Yarış veya aşım öncesi pasaport atın kimliğini doğrulamak üzere ithal eden ülkedeki ilgili Otorite tarafından denetlenmelidir.  

 
ii. Hijyen ile ilgili Gereklilikler 
 
Araçlar ve uçak ahırları da dâhil olmak üzere seyahat esnasında kullanılan tüm ekipmanlar kullanımdan önce iyice temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir. 

 
İthal atlar için kullanılan tüm ahırlar kullanımdan önce iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

 
Yukarıda belirtilmiş olan amaçlarla kullanılan tüm dezenfektanlar Ulusal Yetkili Otorite tarafından onaylanmış olmalıdır.  

 
Geçici olarak ithal edilmiş atların ahırları ve idmanları ayarlanırken, ulusal kurallar yanı sıra atın geriye ihraç edilmesi sırasında geçerli 

olacak koşullar dikkate alınmalıdır. 

 
Ahır tesislerine erişim yalnızca yetkili kişiler ile sınırlı olmalı ve ziyaretçi kayıtları tutulmalıdır. 

 
Gerektiğinde hastalık taşıyıcı haşerelere karşı koruma, fiziksel engeller (örneğin, çitler ve hastalık taşıyıcılarına karşı koruma altına 

alınmış ahırlar), böcek ilaçları, böceksavarlar ve egzersiz dönemlerinin zamanlaması yoluyla uygulanmalıdır. 

 
Standart Operasyon Prosedürleri, Yetkili Otorite iş birliğiyle oluşturulmalı ve biyo-emniyet, ahırların idaresi ve ithal edilen atların 

eğitimlerini de kapsamalıdır. Atlar ile ilgilenen tüm kişiler bunlardan haberdar olmalıdır. 

 
İthal edilen atlar, kararlaştırılmış protokoller ve Standart Operasyon Prosedürlerine uyumu sağlamakla yükümlü bir Yetkili Veteriner 

Hekimin gözetimi altında tutulmalıdır. 

 
Yetkili Veteriner Hekim, ithal eden ülkenin Yarış Otoriteleri ve Yetkili Otoritesi tarafından onaylanmış bir kişi olacaktır. 

 
Standart Operasyon Prosedürleri, Yetkili Veteriner Hekimin sorumluluklarını belirtmeli ve yerel personelin, tesislerin ve ekipmanların 
kullanımını kapsamalıdır.  Aynı zamanda sorumlulukları ve iletişim hatlarını da açıkça tanımlamalıdır. 

 
Yetkili Veteriner Hekim, ithal edilen atların kimliklerini onaylamak, rektal ısının izlenmesi de dâhil olmak üzere (günde iki kez ölçülmeli 

ve kaydedilmelidir) günlük sağlık muayenelerini gerçekleştirmek ve Standart Operasyon Prosedürlerine genel uygunluğu sağlamakla 

yükümlü olacaktır. 

 
Yetkili Veteriner Hekim, ithal eden ülkenin Yetkili Otoritesi ve Ulusal Yarış Otoritesi ile birlikte hareket etmelidir.  Yetkili Veteriner 

Hekim herhangi bir salgın veya bulaşıcı hastalık belirtisini en kısa sürede raporlamalıdır. 

 
iii. Refah 
 
Yarış Otoriteleri atların bağlantılarına ve bunların nakliyecilerine ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatı konusunda bilgi sahibi 
olmaları ve atların taşınması esnasında sağlıkları ve biyo-emniyetleri konusunda özenli olmaları yönünde tavsiyede bulunmalıdır. 
 
Atların taşınması konusunda deneyimli olan ve acil durum prosedürlerini iyi bilen personel ekibi atlara eşlik etmelidir. Meydana 
gelebilecek her türlü acil duruma müdahale edebilecek sayıda personel olmalıdır. 

http://www.horseracingintfed.com/resources/Guidelines_2002.pdf


Atların hava yolu ile taşınacağı durumlarda, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin +(IATA) Canlı Hayvan Yönetmeliği’ne (LAR) 
uygunluk sağlanmalıdır (www.iata.org/index.htm). 

 

Varış noktasına ulaştıktan sonra ve idman ve yarışlara başlamadan önce atlar, idmana ve yarışlara devam edebilecek uygun 
koşullarda olduklarının ve salgın veya bulaşıcı hastalık belirtileri taşımadıklarının onaylanması için bir Veteriner Hekim tarafından 
denetlenmelidir. 

 
İthal eden ülkenin yarış atlarının sağlıklarının korunması hakkındaki Yarış Otoritelerinin ilgili yarış kuralları, atın bağlantılarının 
erişimine açık olmalıdır. 

 
iv. Tedaviler 
 
Atlar üzerinde yapılacak olan tüm tedaviler yarış yönetmeliklerine ve/veya ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.  Tüm tedaviler kayıt 

altına alınmalı ve tüm iğne/enjeksiyonlar tek kullanımlık iğne ve şırıngalar kullanılarak yapılmalıdır (Bkz. güncel Anlaşmada Madde 

6D). 

Yarış kurallarının ve ulusal mevzuatın atların tedavisi ile ilgili hükümleri at bağlantılarının erişimine açık olmalıdır. 

 
Office International des Epizooties, 
12, rue de Prony, 
75017 Paris, 
FRANSA. 
Tel: +33 (0) 1 44 15 18 88 
E-posta: oie@oie.int 
Web sitesi: www.oie.int 
 
International Air Transport Association, 
www.iata.org/index.htm 

 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BREZİLYA KANADA ŞİLİ ÇEK CUMHURİYETİ 

FRANSA ALMANYA YUNANİSTAN HONG KONG 

MACARİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA JAPONYA 

MAKAO MAURİTİUS FAS HOLLANDA 

NORVEÇ UMMAN PANAMA POLONYA 

KATAR ROMANYA SIRBİSTAN SİNGAPUR 

SLOVAKYA GÜNEY AFRİKA İSPANYA İSVEÇ 

İSVİÇRE SURİYE TÜRKİYE UKRAYNA 

BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ 

  URUGUAY  

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

BELÇİKA Sağlık 

Belgesi; BEL, FR, 

HOL, LUX arası 

hareketlerde geçerli 

değildir. 

LİTVANYA Atlara yüksek 

sıhhat ve hijyen 

standartlarında bakım 

yapılmaktadır ancak bu sezon 

için sağlık anlaşması kuralları 

LHRA tarafından kurallara 

dahil edilmemiştir.  

YENİ ZELANDA Prensip 
olarak katılmaktadır ancak 
biyo-emniyet hususları 
Yeni Zelanda Temel 
Endüstriler Bakanlığı 
tarafından kontrol 
edilmektedir. 

FİLİPİNLER Kalıcı ithalat için 

protokoller uyumlu hale 

getirilmiştir ancak geçici ithalat 

için karantina protokolüne 

ihtiyaç vardır. Sağlık endişeleri 

Tarım Bakanlığı, Hayvan 

Endüstrisi Bürosu tarafından 

koordine edilmekte, ilgili birim 

Ulusal Veterinerlik Otoritesi 

işlevi görmektedir.  

    

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KIBRIS BÜYÜK BRİTANYA Madde 

22’ye uymamaktadır, çünkü 

ithalat karantina önlemlerini 

gerekli şekilde 

yayınlamamaktadır. 

  

 

* 

http://www.iata.org/index.html
mailto:oie@oie.int
http://www.oie.int/
http://www.iata.org/index.htm


 
 

Madde 23 (YARIŞÇILIK / YETİŞTİRİCİLİK) – AŞILAR 
 

 
 

Bulaşıcı hastalık getirme riskini azaltmak ve aynı zamanda onları yerel nüfustan geçebilecek hastalıklara karşı korumak için atların aşılanması 

şiddetle tavsiye edilmektedir. 

 

At Yarışı ve Soy Kütüğü Otoriteleri (Yarış Otoriteleri), Ulusal Veterinerlik Otoritesinin aşı gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 

 

Yarış Otoriteleri, ulusal mevzuatların kapsamında olmayan hastalıklara karşı gerekli aşıların yapılmasını kendi kuralları vasıtasıyla zorunlu 

tutmalıdır. 

 

Aşılar ve aşı protokolleri ile ilgili bilgiler Yarış Otoritesi tarafından sağlanmalıdır. Tüm aşılar tescilli bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.  

 

Uygulamayı gerçekleştiren veteriner hekim tarafından aşı tarihini, aşı adını, türünü ve parti numarasını içeren bir kayıt hazırlanmalıdır ve atların 

dosyalarına, ya ilgili pasaporta kayıt yoluyla işlenmelidir ya da dijital pasaportlara yüklenerek Atçılık Otoritesi tarafından elektronik ortamda 

muhafaza edilmelidir. 

 

Pasaport (veya pasaporta denk onaylı elektronik belge) atın yanında bulunmalı ve talep edilmesi halinde ilgili Otoritelere sunulmalıdır. 

 

 

Son güncelleme: OCAK 2020 

 
 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 
 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 
   Madde yakın zaman önce değişikliğe uğramıştır ve onaya tabidir (Ocak 2020) 

 
 
 

* 
 
 

Madde 24 (YARIŞÇILIK / YETİŞTİRİCİLİK) – SAĞLIK BİLGİLERİ 
 

 

Yarış ve Soy Kütüğü Otoriteleri (Yarış Otoriteleri), ülkelerinde, kendi kontrolleri altında bulunan damızlık atları ve yarış atları arasında bir salgın 

ortaya çıktığına dair şüphe duyduklarında, bu durumun özellikle aşağıda belirtilmiş atlar için önem teşkil eden hastalıklara atıfta bulunularak, 

Ulusal Veterinerlik Otoritesi’ne ve International Collating Centre* (ICC) aracılığıyla bu Anlaşma altında imzası bulunanlara bildirilmesini 

sağlamalıdır.  

OIE tarafından listed atlar için önem teşkil eden hastalıklar: 

1. Afrika at vebası - African horse sickness (AHS) 

2. Şarbon - Anthrax 

3. Bulaşıcı at metriti - Contagious equine metritis (CEM) 

4. At frengisi - Dourine 

5. Bulaşıcı at anemisi - Equine infectious anemia (EIA) 

6. At gribi - Equine influenza (EI) 

7. Viral at arteriti - Equine viral arteritis (EVA) 

8. Ruam hastalığı - Glanders 

9. Japon ensefaliti - Japanese encephalitis (JE) 

10. At herpesvirüs-1 ile enfeksiyon - Infection with equid herpesvirus-1 (EHV-1) 

11. Venezuela at ensefaliti - Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE) 

12. At Piroplazmozu - Equine piroplasmosis 

13. Kuduz - Rabies 

14. Kurt sineği larvası miyazı - Screwworm myiasis 

15. Surra 

16. Doğu at ensefaliti - Eastern equine encephalomyelitis (EEE) 

17. Batı at ensefaliti - Western equine encephalomyelitis (WEE) 

18. Batı Nil humması - West Nile fever (WNF) 



 

IFHA tarafından listed, atçılık endüstrisi için potansiyel olarak endişe teşkil eden hastalıklar: 

1. Gurm hastalığı - Strangles 

2. Epizootik lenfajit - Epizootic lymphangitis 

3. Veziküler stomatit - Vesicular stomatitis 

4. Hendra virüsü ile enfeksiyon - Infection with Hendra virus 

5. At uyuzu - Horse mange 

6. At çiçek hastalığı - Horsepox 

7. Nipah virüsü ile enfeksiyon - Infection with Nipah virus 

8. Tetanos - Tetanus 

9. Getah virüsü - Getah virus 

10. At Ensefalozu - Equine Encephalosis 

 
 

- International Collating Centre’ın Uluslararası Yarış Otoriteleri Federasyonu Sekreterliği’ne tüm üyelere iletilmesi amacıyla Üç Aylık 
Raporunu ve aynı zamanda Ara Raporlarını göndermesi kararlaştırılmıştır.  

 
- Ülkenin Safkan Yetiştiriciler Birliği ile iş birliği içerisinde olmak üzere her bir Yarış Otoritesi, International Collating Centre ile resmi irtibat 

kişisi görevini üstlenecek bir veteriner tayin edecektir. 
 

Yarış Otoriteleri, hastalıkların ortaya çıkmasını veya yayılmasını önlemek için (aşılamalar ve/veya at hastalıklarının test 

edilmesine ilişkin gereklilikler dahil) her zaman ülkelerindeki Ulusal Veterinerlik Otoriteleri ile irtibat halinde olmalıdır. 

  

*International Thoroughbred Breeders Federation (ITBF) 

c/o Thoroughbred Breeders’ Association 

Stanstead House  

8 The Avenue  

Newmarket  

Suffolk 

CB8 9AA 

United Kingdom (Birleşik Krallık) 

Tel: +44 (0)1638 661321 

E-mail: charlotte.lovatt@thetba.co.uk  

Web sitesi: http://www.international-tbf.com 
 
 

*International Collating Centre, 
Animal Health Trust, 
Information Exchange on Infectious Equine  
Disease, Lanwades Park,  
Kentford, Newmarket, Suffolk CB8 7UU,  
United Kingdom. (Birleşik Krallık) 
Tel: + 44 (0) 1638 751000 Ext: 1240 (Dr Richard Newton) 
Faks: + 44 (0) 1638 555659 
E-posta: maire.obrien@aht.org.uk  
Web sitesi: www.aht.org.uk/icc/iccform.html 

 
  

mailto:charlotte.lovatt@thetba.co.uk
http://www.international-tbf.com/
http://www.aht.org.uk/icc/iccform.html


  

 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA KANADA ÇEK CUMHURİYETİ 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN 

HONG KONG MACARİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA 

JAPONYA LİTVANYA MAKAO MAURİTİUS 

HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ UMMAN 

PANAMA POLONYA KATAR ROMANYA 

SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA 

GÜNEY AFRİKA İSPANYA İSVEÇ İSVİÇRE 

  SURİYE TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

  URUGUAY    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

FAS Ulusal yasal otorite 

ONSAAD’dır; verilerin 

International Collating Centre’a 

iletilmesinden sorumludur. 

UKRAYNA Laboratuvarı 

bu testlerin çoğunu 

yapamamaktadır. 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

ŞİLİ KIBRIS FİLİPİNLER PHILRACOM’un uyum 

sağlaması mümkündür; Tarım 

Bakanlığı, Hayvan Endüstrisi 

Bürosu hayvanların sağlığı ile ilgili 

konularda tam yetki sahibidir. 

 

 

* 
 
 
 
 
 
 

Madde 25 (YARIŞÇILIK) – SİLİNDİ 
 

 

 
 
* 

 
 
 
 



Madde 26 (YARIŞÇILIK) – YARIŞ OTORİTELERİ ARASINDA BİLGİ İLETİMİ 

 
Bir Otorite, kendi Kurallarına uygun olarak doğru bir şekilde ve zamanında üçüncü bir taraftan veya taraflardan bilgi aldığında ve bu bilgiyi başka 
bir Otoriteye iletmediğinde veya yanlış bir şekilde ilettiğinde, bilgiyi alan veya alması planlanan Otorite, diğer Otoriteye gönderilen asıl tebliğ 
bilgiyi alan veya alması planlanan Otoritenin Kurallarına uygun olduğu sürece, bilgiyi kabul edecek veya düzeltecektir. 
 
Bu amaçlar çerçevesinde bir Otoriteye yapılan tebliğ, bilgiyi alan veya alması planlanan Otoriteye yapılmış tebliğ sayılacaktır. 
 
Yarış Otoriteleri, ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, lisanslı kişilerin ve at sahiplerinin kişisel bilgilerinin lisanslama amacıyla ve 
başka amaçlarla diğer yarış otoriteleri ile paylaşılmasını sağlayan tedbirleri uygulamalıdır.  
 
Biniciler ile ilgili tıbbi bilgiler dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bilgi paylaşımı konusunda biniciden özel onay almak gerekebilir.  
 
Otoriteler bu gibi bilgileri yalnızca Sorumlu Sağlık Memurları ile paylaşmayı göz önünde bulundurmak isteyebilir.  
 
Şüpheye mahal vermemek adına, eğer kişisel bilgilerin paylaşılması ulusal kanunları veya diğer ilgili kanunları ihlal ediyorsa, bir yarış otoritesi 
bu bilgileri paylaşmak zorunda değildir.  
 
Lisanslı kişiler ve at sahipleri ile ilgili kişisel bilgi talep eden Yarış Otoriteleri, kişisel bilgilerin paylaşılmasına izin verildiği konusunda ifşa eden 
Yarış Otoritesinin tatmin olmasını sağlamak için, gerekli bilgi ve yardımı sağlamalıdır. 
 
Son güncelleme: OCAK 2016 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA ALMANYA BÜYÜK 

BRİTANYA 

YUNANİSTAN HİNDİSTAN İRLANDA JAPONYA 

LİBYA LİTVANYA MAKAO MALEZYA 

FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ 

UMMAN PANAMA POLONYA KATAR 

SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA GÜNEY 

AFRİKA 

İSPANYA İSVEÇ TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

URUGUAY    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 26 – 2’den sonuna kadar: RCI 

örnek kuralları kişisel bilgilerin paylaşılması hususunda hüküm 

içermemektedir, ancak kullanılan dil, yalnızca yerel yasalar ile 

uyumlu olması durumunda paylaşıma izin vermektedir. 

   

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KIBRIS    

 
 
 

*  



 

Madde 27 (YARIŞÇILIK) – BİNİCİLERİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (PROFESYONEL VE AMATÖR) 
 

 
Bu maddenin amacı profesyonel ve amatör binicilerin sağlığını ve güvenliğini temin etmektir. 

 
1. At binmeye tıbbi uygunluk standardı  
Yarış Otoriteleri biniciler için bir tıbbi standart tesis etmeli ve bu standart talep üzerine yazılı olarak kullanılabilir olmalıdır. Yarış Otoriteleri bir 
lisans (izin belgesi) düzenlerken binicinin sağlığının tesis ettikleri standarda uygun olduğundan emin olmalıdır. 
N.B :  Ek 10 A, Binicilerin sağlığını korumak adına Yarış Otoritelerinin kendi gereksinimlerini tanımlamalarına yardımcı olabilecek standartlardan 
oluşan bir yönergedir. 
 
2. Koruyucu ekipman  
Binicileri yaralanmalara karşı korumak adına Yarış Otoriteleri, binicilerin Otorite tarafından onaylanmış ekipmanlar giymesini zorunlu tutan 
kurallar koymalı ve her bir binicinin at binerken gerekli şekilde baş, vücut ve gözler için uygun koruyucu ekipmanlar kullanmasını sağlamalıdır.  
Yarış Otoriteleri, binicilerin at bindikleri bölgelerde gerekli olan koruyucu ekipman standartlarına aşina olmasını zorunlu tutan kurallar koymalıdır. 
 
N.B :  Ek 10 B, Yarış Otoritelerinin tüm biniciler tarafından kullanılmasını zorunlu kıldığı standart koruyucu ekipmanlar ile ilgili yönergedir. 
 
3. Hipodromlarda tıbbi düzenlemeler  
Yarış Otoriteleri, binicilerin sağlığının korunması amacıyla sağlık personeli ve tıbbi ekipmanlar için bir standart tesis etmelidir. Hipodrom otoritesi 
bu standardın yarış günlerinde uygulanmasını sağlamalıdır. 
 
4. Hipodrom ortamı 
Yarış Otoriteleri, binicilerin önlenebilir herhangi bir tehlikeye maruz kalmamasını sağlamak için minimum güvenlik yönergelerini tesis etmelidir. 
Hipodrom otoritesi bu konuların her yarış günü ele alınmasını sağlamalıdır. 
 
5. Yasaklı maddelerin kontrolü 
Yarış Otoriteleri, binicilerin sağlığını korumak, güvenli bir yarış ortamı sağlamak ve spordaki dürüstlüğü korumak adına yasaklı maddelerin 
kontrolü ile ilgili olarak biyolojik numunelerin test edilmesini de kapsayacak şekilde bir dizi kural belirlemelidir.  
 
Yarış Otoriteleri bir yasaklı madde listesi hazırlamalı ve yayınlamalıdır.  
 
Bir biniciden alınan numunenin listede yer alan bir yasaklı maddeyi içermesi halinde, Yarış Otoritesinin sağlık danışmanı bu binicinin at binmeye 
uygun olup olmadığını yeniden değerlendirebilir ve sağlık danışmanının vardığı sonuçlar Yarış Otoritesine ve uygun olması halinde binicinin 
lisans aldığı Yarış Otoritesine bildirilmelidir. Bu Yarış Otoriteleri, kendi kurallarına göre biniciye yaptırım uygulayabilirler. 
Bir binicide yasaklı maddeye rastlanması atın diskalifiye edilmesine yol açamaz. 
 
N.B : Ek 10 C, bir yarış otoritesinin biniciler için yasaklı madde listesini hazırlarken minimum surette göz önünde bulundurması gereken madde 
kategorilerine yönelik bir yönergedir. 
 
6. Laboratuvar hizmeti 
İmzalayan ülkelerin amacı, laboratuvarlarının: 
- ISO/IEC 17025, Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel gereksinimlere göre akredite olması 
- Laboratuvarlar arası karşılaştırmalarda yer almasıdır (kısım 5.9(b), ISO/IEC 17025 : 2005); 

 

 

Son güncelleme: Şubat 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA ŞİLİ KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ 

FRANSA ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA HONG KONG 

İRAN JAPONYA KORE MAKAO 

MALEZYA MAURİTİUS NORVEÇ UMMAN Ek 10’A’yı onayladı, 1,4,6 
numaralı maddeler dışında Ek 10 
C’ye uyum sağlamak konusunda 
çalışıyor. 

PANAMA PERU KATAR ROMANYA 

SUUDİ 
ARABİSTAN 

SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA 

İSPANYA İSVİÇRE TÜRKİYE URUGUAY 

    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

AVUSTURYA 
Biniciler için ilaç 
listesi 
yayınlamıyoruz ve 
şimdilik numune 
almıyoruz. 

BREZİLYA yasaklı madde kontrolü, 
yalnızca alkol kontrolü 

  İRLANDA LÜBNAN uygulama yönünde 
çalışmalar yapıyor. 

FAS 5. Maddeyi 
kısmen imzalayan 
ülkelerden. Bu 
talebi bir geçiş 
sürecinin 
ardından yerine 
getireceğiz. 

FİLİPİNLER Tıbbi muayeneye 
yönelik listelenen tıbbi koşullar 
binici/jokeylerin sağlık ve 
uygunluklarına yönelik şartlara 
dahil edilmek üzere incelenecek ve 
görüşülecektir. 

GÜNEY AFRİKA bazı 
hipodromlardaki eyerleme alanı 
yüzeyleri, mesafe işaretleme 
çubukları ve tırabzanlar uygun 
değil. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
Örnek kurallar/endüstriye dair 
Tıbbi Uygunluk Standartları 1-4 
maddeler için parametreler 
belirlemiş olup bunlar ABD 
çapında tam olarak 
benimsenmemiştir *ABD 
5.maddeyi imzalamamıştır, çünkü 
binicilerin yarış sonrası test 
edilmesi veya yayınlanmış bir 
yasaklı madde listesi mevcut 
değildir. 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

    

 
 

* 
 
 
 
 
 

Ek 10 A (YARIŞÇILIK) – STANDARTLAR YÖNERGESİ 
 

 

Binicilerin sağlığının korunması adına  
Yarış Otoritelerinin kendi gereksinimlerini tanımlamalarına yardımcı olmak üzere  
STANDARTLAR YÖNERGESİ 

 
 

AT BİNMEYE TIBBİ UYGUNLUK STANDARDI 

 
1. Giriş – Misyon Bildirisi 
 
Binicilik, her bir binicinin fiziksel beceri ve son derecede yüksek standartlarda muhakeme yeteneği göstermesi gereken bir aktivitedir. Bir 
binicinin performansındaki her türlü eksiklik yalnızca onun hayatını tehlikeye atmaz, aynı zamanda başkalarını da yaralanma, kalıcı sakatlık ya 
da ölüm riskine sokar. Biniciler, at binmeye uygunluk durumlarına etki edebilecek her türlü sakatlık, kaza, rahatsızlık veya hastalık durumunda 
derhal Yarış Otoritesini bilgilendirmelidir.  
 
At binmeye tıbbi uygunluk değerlendirmesi, binicinin en son kalıcı olarak lisans sahibi olduğu Yarış Otoritesi ile iş birliği içinde uzman doktorlar 
tarafından yapılmalıdır.  
 
 
2. Sıklık – Yaş 

 

Sıklık: 



 

1. Lisans öncesi sağlık muayenesi. 

 

En az 5 yılda bir olmak üzere gerektiğinde düzenli sağlık kontrolleri. 

 

Yaş: 

 

Lisans verilirken başvuru sahibinin yaşı, olgunluk (minimum yaş) ve akli ya da fiziksel becerilerdeki olası düşüş (maksimum yaş) bakımından 

dikkate alınmalıdır. 

 

3. Sağlık muayenesi / anket içeriği 

 

Bu belge aşağıdakileri içermelidir: 

 

- binici tarafından imzalanmış olan ve hastalık geçmişini gösteren bir beyanname. 

- binicilik için gerekli olan tüm konuları kapsayan eksiksiz bir fiziksel sağlık muayenesi kaydı – dâhil  

  Madde 4 (bkz. aşağıda). 

- muayene yapan doktor tarafından verilen biniciliğe uygunluğu belgeleyen yazılı beyanname. 

 

N.B.: Bir lisans verildiğinde biniciliğe uygunluğun dikkate alınmasının sağlanması belgeyi veren otoritenin sorumluluğundadır. 

 

4. Yayımlanması zorunlu olan kontraendikasyonların listesi: 

 

* Jokey ve aynı zamanda diğer yarışmacıların riskten sorumlu olabilecekleri anlamına gelmektedir.  

* işaretinin olmaması jokeyin münferiden sorumlu tutulabileceği anlamına gelir. 

 

Aşağıdaki listede R. Reddedilmiş lisans, D. Danışmanın görüşüne bağlı olarak ertelenmiş lisans anlamına gelmektedir. 

 

 

a)  Kalp ve Damar Hastalıkları * : 

 

İskemik kalp hastalığı/(mevcut anjin ile) – R 

Kalp yetmezliği – D 

Miyokard infarktüsü – D 

By-Pass aşılama – D 

Anjiyoplasti – D 

Kalp nakli – R 

 

 

 

Disritmiler – D 

Defibrilatör – R 

Pacemaker (Kalp atışı düzenleyici) – R 

Kardiyak valvüler hastalık – D 

Hipertansiyon – D 

Kardiyomiyopatiler – D 

Doğumsal kalp hastalığı – D 

 

 

 

Marfan sendromu – R 

Antikoagülan tedavi – R 

Periferik damar bozukluğu (klodikasyonu) – D 

Akut perikardit – D 

Anevrizma – R 

 

b) Endokrin ve metabolik hastalıklar: 

 

Diyabet* 

- Kontrollü insüline bağımlı – D 

- ağızdan ilaç gerektiren – D 

- diyet kontrollü – D 

Tiroit hastalığı – D 

Diabetes insipidus – R * 

Adrenal Hastalıklar - D 

 

c) Gastrointestinal ve abdominal hastalıklar: * 

 

Aktif peptik ülser - D 

Akut gastrik erozyon – D 

Siroz dekompanse – R 

Kronik pankreatit – R 

Siroz – D 

Kolit (ülseratif ya da Crohn hastalığı) – D 

Kolostomi, ileostomi - D 

Safra taşları – D 

Kasık fıtığı - D 

 

d) Genitoüriner ve renal hastalıklar: 

 

Kronik böbrek yetmezliği – R 

Böbrek nakli – R 

Nefrit – D 

Böbrek taşı – D 

Tek böbrek ya da at nalı böbrek - D 

  

e) Jinekolojik koşullar: * 

  

 



 

Gebelik 

- 11 hafta sonrasında – R 

- son altı ayda – R 

 

f) Hematoloji/Vasküler:* 

 

Hemorajik hastalıklar – R 

Pulmoner embolus/derin ven trombozu – D 

Periferik vasküler hastalık – D 

 

g) Duyma:* 

  

Binicinin duyma becerisi, tüm talimatları duyabilmesi ve diğer binicileri tehlikeye atmaması için yeterli olmalıdır. 

20 Db’den daha yüksek oranda olan her türlü duyma kaybı (binoral olarak) jokeyler için patolojiktir.: 

- Yeni adaylar – D 

- Mevcut lisans sahipleri – D 

- Bilateral kofoz - R 

- 20 db’den büyük kontralateral hava ve kemik iletim kayıplı tek taraflı kofoz - D 

- Akut otore – D 

- Unilateral dengesiz vestibüler arefleksi – R 

- Yönlü preponderanslı bilateral hipofleksi - R 

- Vertigo - D 

Delinmiş kulak zarı – D 

Kronik iltihaplı otitis media – D 

Otoskleroz – D 

Protez örn. koklear implant – R 

 

h) Bulaşıcı hastalıklar: 

- Tüberküloz (aktif) – R 

- Hepatit – D 

- HIV pozitif – D 

- AIDS sendromu – R 

- Dermatolojik – D 

- Metisilin dirençli Staph Aureus – D  

 

i) Medikasyon (ilaç kullanımı): 

Eğer bir adayın fiziksel veya ruhsal sağlığını koruması için düzenli ilaç kullanımı gerekiyorsa veya geçmişte gerekmiş ise lisans talebi 

reddedilebilir. 

 

Eğer aşağıdaki ifadelerden herhangi biri mevcut ise Lisans/İzin her durumda reddedilecektir: 

 

1) Medikasyonun tedavisel etkisi, jokeyi ata binerken veya atan düşmesi durumunda riske sokabilir. 

2) Medikasyonun gerçek veya potansiyel yan etkileri jokeyin fiziksel kapasitesini, muhakeme yeteneğini, koordinasyonunu veya 

atikliğini etkileyebilecek düzeydedir. 

3) Medikasyonun dozajının, uygulanmasının ya da emiliminin istemli veya istem dışı şekilde ayarlanması jokeyin fiziksel 

kapasitesini, muhakeme yeteneğini, koordinasyonunu veya atikliğini etkileyebilir. 

 

j) Kas-iskelet hastalıkları: 

Bir uzvun ampütasyonu – R  

Bir uzuv parçasının ampütasyonu – D 

(parmağın/parmakların kaybı bireysel düzeyde incelenecektir - D 

Suni uzuvlar – D 

Kemik kırığı – D (bkz. aşağıda) 

 

Kemik kırıkları – Herhangi bir kırık veya çıkık sonrası biniciliğe geri dönmek için başvurmadan önce jokeyin uygun bir ağrısız hareket 

aralığı olmalıdır ve jokey, binicilik yapabilme becerisinin etkilenmediğini gösterebilmelidir. Hiçbir jokey alçı, backslab, fiber glas destek, 

protez ya da benzer cihazlar kullanarak yarışamaz. Tüm biniciler, bir kemik kırılması geçirdikten sonra yarışlarda binicilik yapmaya 

dönmeden önce bir doktorun onayını almalıdır. 

 

Kafatası ve omurga kırıkları özellikle endişe konusudur ve her durumda Sağlık Danışmanının izni gereklidir. Bu durum normal şartlarda 

Yarış Otoritesi Danışman Hekiminin muayenesini gerektirecektir.  

 

Çıkık veya subluxed omuz – ilk vaka – D  

 

Çıkık veya subluxed omuz – yinelenen vaka – R cerrahi onarım tamamlanana kadar. 

  

k) Neoplazi / kanser – D  

 

 

l) Nörolojik hastalıklar:* 

  

 



 

 

Kronik migren – D 

Kronik nörolojik hastalıklar (örn: Parkinson hastalığı, multiple skleroz, vb.) – D 

Kronik Meniere, vertigo veya labirentit – R 

Serebrovasküler hastalık – D 

Menenjit veya ansefalit – D 

Kranyotomi gerektiren intrakraniyal tümör – D  

Kanama sonrası A-V malformasyon – R 

İntrakraniyal anevrizma – D 

Narkolepsi – R 

Hipofiz tümör - görme alanı kusuru yok – D 

  - ciddi görme alanı kusuru var – R 

Narkolepsi – R 

Açıklanamayan bilinç kaybı – D 

Subaraknoid hemoraji – D – bkz. epilepsi / basit nöbet 

intrakraniyal hematoma – D – bkz. epilepsi / basit nöbet 

Ciddi kafa yaralanması – D – bkz. epilepsi / basit nöbet 

Kranyotomy/Burr hole ameliyatı – D bkz. epilepsi / basit nöbet 

Epilepsi – adayın aşağıdaki kriterleri karşıladığı durumlar hariç R: 

- Lisans başvurusu tarihinden önceki en az 1 yıl boyunca hiçbir nöbet geçirilmediğini gösteren -bu durum izole nöbet veya ilaç 

değişimi gibi istisnalara tabidir- ilgili tıbbi kayıtlara tam erişimi olan bir Danışman Nörologtan alınmış bir rapora sahip olunması. 

İlgili raporda EEG ve beyin MRI’ının sonucu yer almalıdır. Danışman Nörolog tarafından nöbet geçirme riskine ilişkin bir tahmin 

paylaşılmalıdır.  

- Lisans verilmesi halinde aday, lisans yenilenmesi öncesinde Nöroloğu tarafından verilecek yıllık raporu ibraz etmelidir. 

- Kullanılan ilaçları içerecek şekilde Aile Hekiminden alınmış Tıbbi Geçmişi gösteren detaylı bir rapor ve son 12 ayda alınmış, 
terapötik bir aralığın belirlendiği ilaçlar için iki serum seviyesini gösteren laboratuvar sonuçları temin edilmesi. Bazı ilaçlar kan 

ölçümleriyle değil ancak terapötik etki yönünden değerlendirilebilir. 

- Lisans verilmesi halinde ilaçların kandaki seviyesine dair yılda iki defa ölçüm yapılmalı ve bunların sonuçları lisans 

yenilenmesi öncesinde ibraz edilmelidir. 

- Gerekli hallerde Yarış Otoritesinin Yetkili Doktoru lisans vermeden önce bağımsız bir Nöroloğun görüşünü isteyebilir. 

- Her bir başvuru kendi içinde değerlendirilecek olup Yarış Otoritesinin Yetkili Doktoru kendisine sunulan tüm verileri göz 

önünde bulundurarak nihai kararı verecektir. 

- Nöbet geçiren bir binicinin lisansı derhal askıya alınır ve ilaç kullanılan en az bir yılı başka bir nöbet geçirmeden doldurana ve 

Danışman Nöroloğu tarafından değerlendirilene kadar bu durum devam eder. 

- İzole Nöbetler – Sebepsiz olarak tek bir epileptik nöbet (izole nöbet) geçiren kişiler, takip eden 6 ay boyunca başka bir nöbet 

görülmemesi halinde lisans alabilir. Ancak ileride başka bir nöbet yaşanması riskini kabul edilemez düzeyde arttıracak başka 

bir klinik faktör veya araştırma bulunmamalıdır, aksi halde 12 ay boyunca binicilik lisansı verilmez. Tedaviyi uygulayan 

Danışman Nöroloğun tam raporu ibraz edilmelidir. 

- İlaç kesme – Epilepsi ilaçlarında doktor tarafından önerilen bir değişiklik/azaltma sonrasında nöbet geçirilmesi halinde lisans 1 

yıllık süre için iptal edilir, ancak tedavinin 6 ay süreyle yeniden uygulanması ve ilaç kullanmaya yeniden başlandıktan sonraki 6 

aylık sürede başka bir nöbet görülmemesi halinde 1 yıllık süre dolmadan tekrar başvuruda bulunulabilir. Tedaviyi uygulayan 

Danışman Nöroloğun tam raporu ibraz edilmelidir. 

 

Basit Nöbet – akut kafa yaralanmasını takiben intrakraniyal ameliyat veya epileptojenik ilaç kullanımı (örn: Tramadol) – D (her durumda 

bağımsız uzman görüşü aranır). 

İyi Huylu Erken Çocukluk Çağı Epilepsisi de (İyi Huylu Rolandik epilepsi) özel değerlendirmeye tabi olabilir – D (her durumda bağımsız 

uzman görüşü aranır). 

 

LÜTFEN DİKKAT – herhangi bir kraniyal kırık veya ameliyat sonrası kafatasının bütünlüğü ve/veya dayanıklılığı belirgin ölçüde hasar 

görmemiş olmalıdır. 

 

Sarsıntı (Konküzyon) – Yarış Otoritesinin protokolüne uygun olarak – her Yarış Otoritesinin bir sarsıntı protokolü olmalıdır. (Ref. Sporda 

Sarsıntılara Dair 5. Ortak Bildiri) 

 

m) Psikiyatrik hastalıklar: 
  

Pek çok ruhsal hastalık kişinin sağlıklı karar verme becerisini (hastalık nedeniyle) veya koordine ve tetikte olmasını (genel likle 
sakinleştirici etkisi olan ilaçların yan etkileri nedeniyle) etkiler. Her iki özellik de hem bireyin hem de diğer jokeylerin sağlığını tehlikeye 
atabilir.  
 
Organik – hastalıklar – R 
(Şunlar da dâhil olmak üzere: Beyinde meydana gelen hasarlar, nörolojik, metabolik veya endokrin disfonksiyon sonucu ortaya çıkan tüm 
demans, deliryum, organik beyin hastalıkları türleri) 
 
Psikoaktif madde kullanımı altında koyulmuş tüm tanılar – R 
(Şunlar da dâhil olmak üzere: akut intoksikasyon halleri; bağımlılık, uzaklaşma; yan etkiler – alkol, keyfi olarak kullanılan uyuşturucular 
veya solvent kullanımı için) 
 
Madde kullanımı ve bağımlılığından geri kalan hasar – D 
 
Şizofreni ve Delüzyonal (Kuruntulu) rahatsızlıklar – D 
(Şunlar da dâhil olmak üzere: tüm şizofreni türleri, şizoafektif bozukluklar ve akut ve geçici psikotik bozukluklar) 
 
Duygu-durum bozuklukları 
 



 
 
 
Depresyon – D (uzman görüşü gerekebilir ve tedavi yöntemine özellikle dikkat edilecektir). 
Bipolar bozukluk – RD 
 
Anksiyete bozuklukları 
Yaygın anksiyete – D (Şiddetini ve tedavi yöntemini incelemek üzere uzman görüşü gerekebilir). 
Panik Bozukluk – D 
 
Kişilik bozuklukları – D (her vakada uzman görüşü aranır) 
 
Asosyal veya Psikopatik olarak da bilinen Antisosyal kişilik bozukluğu – R 
 
Davranışsal, Duygusal ve Gelişim bozuklukları 
ADHD (yetişkinlerde görülen) – D (uzman görüşü aranır) 
Otistik spektrum ve Asperger Sendromu – D (uzman görüşü aranır) 
 
n) Solunum bozuklukları:* 
  
Astım – D 
Kronik kronik obstrüktif akciğer hastalığı – D 
Travmatik pnömotorak – D (normal iyileşme 6-8 hafta) 
Spontan pnömotoraks: 
   - yineleyen vaka – R (durum cerrahi müdahale ile stabilize hale getirilinceye kadar) 
Amfizem – D 
 
 
o) Ameliyat / Operasyonlar - D 
 Herhangi bir ameliyat sonrasında aday, prosedürü gerçekleştiren uzmandan gerekli izni almalı ve açık abdominal ameliyat 
olması durumunda başvurmadan önce ameliyatın üzerinden en az 6 ila 8 hafta geçmesini beklemiş olmalıdır. Normal şartlarda bir 
uzmanın yazılı rapor sunması beklenir, ancak bazı durumlarda Baş Hekim ile doğrudan görüşülmesi de kabul edilebilir. 
 
p) Görüş keskinliği:* 
 
“Yumuşak kontakt lens” şeklinde olması koşuluyla düzeltici lensler kabul edilebilir. MİNİMUM gereklilik (düzeltici lens ile veya düzeltici 
lens olmadan)- 
 
Uzak görüş – “iyi” olarak kabul edilebilen göz 6/9 veya daha iyi olmalıdır 
         - “daha kötü” olarak kabul edilen göz 6/18 veya daha iyi olmalıdır 
 
Monoküler görme – D 
Önemli ölçüde görme alanı kusuru – R (homonom hemianopsi, bilateral glakom, bilateral katarakt, bilateral retinopati, vb.)  
Diplopi – D 
Retina dekolmanı – D 
Görme yeteneğini eski haline getirmek veya kurtarmak için olunan ameliyatlar - D 
 
 

5. Temyiz mekanizması 
 
Binicilerin tıbbi nedenlere dayalı olarak lisans almasının herhangi bir nedenden ötürü reddedilmesi konusunda bir hüküm mevcut olmalıdır.  
 

 
 

 

HİPODROMDA TIBBİ DÜZENLEMELER 

 
 
1. Giriş/Misyon bildirisi  
Hipodromda yapılan tıbbi düzenlemeler belirli yönergelere dayanmalıdır. 
 
Bu yönergeler, yarış öncesi tüm düzenlemelerin aşağıda listelenen şekilde yapılmış olmasını ve yarış yapmanın güvenli olmasını sağlamalıdır. 
 
 
2. Personel 
Doktor (akut travma konusunda uygun şekilde eğitim almış) veya yoğun bakım sağlık görevlileri (zorunlu) 
Sağlık görevlisi ambulans personeli (zorunlu) 
Revir için hemşire  
İlk yardım bölümü görevlileri 
 
 
3. Taşıma 
Ambulans (zorunlu) 
Ambulansın pistin tüm alanlarına erişebilmesi için güzergâh 
 
 
4. Uygun ekipman 
Ekipman, ortaya çıkabilecek her türlü durumla baş edebilecek şekilde kullanıma hazır olmalıdır. 
 
 
5. Tedavi Tesisi (sabit veya mobil) 
 
 
 



 
 
6. İletişim 
Hipodromda görev alan tüm sağlık personeli arasında ve hipodrom ve hipodrom dışı uzman hizmetler arasında kalıcı iletişim. 

 
 

HİPODROM ORTAMI 

 
Önlenebilir tehlikeler 
 
Giriş 
Yarışçılık faaliyetlerinin yürütülmesi, bir dizi sabit ve hareketli yapı kullanımını gerektirmektedir. Bu yapılar da biniciler için tehlike teşkil edebilir. 
Yarış Otoriteleri, aşağıdaki alanlarda minimum güvenlik ilkeleri belirlemelidir. 
 
 
Tırabzanlar ve işaret çubukları 
Tırabzanlar ve işaret çubukları tercihen esnek olmalıdır ve beton kullanımından kaçınılmalıdır. 
 
Geçit töreni ringi / padok 
Atlar için kaygan olmayan yüzeyler tavsiye edilmektedir. Erişim kontrollü olmalıdır. 
 
Engeller / kanatlar / geçiş prosedürleri 
Hem binicilere hem de atlara karşı adil olmak açısından engeller inşa edilmelidir. Kanatlar esnek olmalıdır (yukarıdaki tırabzanlara ve işaret 
çubuklarına bakınız). Uygun olduğunda geçiş için düzenlemeler hazırlanmalıdır. 
 
Starting makineleri / şeritler– elastik 
Starting makineleri / şeritler bakıma tabi tutulmalı ve düzenli olarak test edilmelidir. 
 
Halk / atlar 
Yarış öncesi, yarış sırasında ve yarış sonrası atlarla ilgili tüm alanları atlarla bağlantısı olmayan bireylerden ayırmak için hükümler konulmalıdır. 
 
Yer, iniş sahası, ışıklandırma, meteoroloji 

 
Binicilerin ve atların sıhhatini ve güvenliğini etkileyebilecek hava durumuyla ilgili meselelerle başa çıkmak üzere protokoller hazırlanmalıdır.  
 
Olumsuz koşullar binicilerin veya atların güvenliğini riske attığında, yarış askıya alınmalıdır. 
 
Güzergâh haritası 
Yarış günlerinde anlaşılır bir harita ve talimatlar binicilerin kullanımına hazır hale getirilmelidir. 
 
 

 BİYOLOJİK NUMUNE TESTİ 
YASAKLI MADDE KONTROLÜ 

 
Tüm prosedür detayları yazılı olarak binicilerin kullanımına elverişli olmalıdır. Yasaklı madde ve yasaklanmış uygulama listesi de buna dahil 
edilmelidir. 
Son güncelleme: Şubat 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 

BREZİLYA ŞİLİ KIBRIS FRANSA 

ALMANYA BÜYÜK 

BRİTANYA 

HONG KONG İRAN 

İRLANDA JAPONYA KORE MAKAO 

MAURİTİUS FAS NORVEÇ UMMAN 

PANAMA PERU KATAR ROMANYA 

SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN SLOVAKYA İSPANYA 

TÜRKİYE URUGUAY 
  

 
Kısmi İmzacı Ülkeler: 

ÇEK CUMHURİYETİ Yarış kurallarına uygulama yönünde 
hazırlıklar yapıyoruz. 

LÜBNAN 

Uygulama yönünde 
çalışmalar yapıyor. 

FİLİPİNLER Tıbbi 

muayeneye yönelik 

listelenen tıbbi 

koşullar 

binici/jokeylerin sağlık 

ve uygunluklarına 

yönelik şartlara dahil 

edilmek üzere 

incelenecek ve 

görüşülecektir. 

GÜNEY AFRİKA 

Bazı 

hipodromlarda, 

pist alanında 

çevresel 

tehlikeler 

mevcuttur. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ At Binmeye Tıbbi 

Uygunluk Standardı: Sadece yıllık fiziki muayene gereklidir ve 

asgari yaş sınırlaması Hipodromlarda Tıbbi Düzenlemeleri 

tesis eder: ARCI örnek kuralı ve NTRA Standart Kodu 

gereğince minimum bir paramedik ve 2 ambulans birimi koşu 

sırasında mevcut olmalıdır. Hipodrom Ortamı: Bu bölüme tam 

imzacıdır. Kontrollü Madde Testleri: Bu bölüme imzacı 

değildir. 

 

   

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

AVUSTURYA İSVİÇRE 
  

 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EK 10 B (YARIŞÇILIK) - Binicilerin önlenebilir yaralanmalara karşı korunması için Yarış Otoriteleri tarafından gerekli 
görülen VÜCUT KORUYUCULAR/EMNİYET YELEKLERİ 

 

İZİN VERİLEN KORUYUCU EKİPMAN STANDARDI 

  
Onaylı koruyucu ekipmanların güncel listesi için bkz. https://ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=122  
Son güncelleme: Şubat 2019 

 
  
 

 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTURYA BREZİLYA ŞİLİ KIBRIS 

FRANSA ALMANYA HONG KONG İRLANDA 

JAPONYA KORE LÜBNAN MAKAO 

MAURİTİUS FAS NORVEÇ UMMAN 

PANAMA PERU FİLİPİNLER KATAR 

ROMANYA SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN SLOVAKYA 

GÜNEY AFRİKA İSPANYA İSVİÇRE TÜRKİYE 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
   

 
Kısmi İmzacı Ülkeler: 

ÇEK CUMHURİYETİ Kısmi-Yarış Kurallarına yönelik bir 

uygulama hazırlıyoruz. 

İRAN konu üzerinde 

çalışıyor 

URUGUAY 
 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

  

https://ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=122


EK 10 C (YARIŞÇILIK) – YASAKLI MADDELER YÖNERGESİ 

 
 

Yarış Otoriteleri, biniciler için yasaklı maddeler listesi oluştururken minimum aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıdır. 
 
1.  Opioidler ve narkotik maddeler de dahil olmak üzere merkezi etki eden analjezikler  
2.  Psikotropik ilaçlar: antidepresanlar, Benzodiazepinler ,Gamma-hidroksibütirat (GHB) ve GHB ön ilaçları (1, 4-Bütanediol, 

Gamabütirolakton), Lysergic Acid Diethylamide (LSD) 
3.   Uyarıcılar 
4.  Beta2 Agonistler ve Beta blokerleri 
5.  Kanabinoidler  
6.  Diüretikler ve maskeleme ajanları 
7.  Alkol 

 
 

 

 

 

* 
  

 
Tam İmzacı Ülkeler: 

ŞİLİ KIBRIS ÇEK 

CUMHURİYETİ 

FRANSA 

ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA HONG KONG İRAN 

JAPONYA KORE LÜBNAN MAKAO 

MAURİTİUS NORVEÇ PANAMA PERU 

FİLİPİNLER KATAR ROMANYA SUUDİ ARABİSTAN 

SIRBİSTAN SLOVAKYA GÜNEY 

AFRİKA 

İSPANYA 

İSVİÇRE TÜRKİYE 
  

 
Kısmi İmzacı Ülkeler: 

FAS Bir geçiş sürecinin ardından bu talebi 

benimseyeceğiz. 

URUGUAY Ek 10C’deki bazı 

ilaçlar üzerinde çalışıyoruz. 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

AVUSTURYA Şimdilik böyle bir liste tutmuyoruz. İRLANDA Kendimize özel 

yasaklı maddeler listemiz 

var. 

UMMAN AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ 

    



 

Madde 28 A (MÜŞTEREK BAHİSLER) – MÜŞTEREK BAHİSLER 
 

 
1.  Uluslararası Anlaşmada, “bahis” terimi herhangi bir şekilde (İnternet, interaktif TV, telefon, cep telefonu ve diğer “elde taşınır” 

cihazlar üzerinden elektronik ortam ve telekomünikasyon ortamı da dahil olmak fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) 
müşterek bahis hesaplama makinesi (totalizatör), müşterek bahis, sabit ihtimalli bahis ve diğer bahis işlemlerini içerecek fakat 
bunlarla sınırlı kalmayacaktır. 

 
2.   Bu Maddeyi imzalayan taraflardan her biri, yarışçılıkta bahis hükmü konusunda diğer imzalayan tarafların yargı bütünlüğüne 

saygı duyacaktır. 
 
3.   Yarış etkinliklerinin ve bunların resim ve verilerinin bahis amaçları için kullanımı yalnızca bu yarış etkinliklerini düzenleyen 

organizasyonunu ve/veya bunun yetkili lisans sahiplerinin ve imtiyaz sahiplerinin ve/veya diğer ilgili hak sahiplerinin açık 
müsaadesi ile mümkün olacaktır. 

 
4.  Başka bir ülkede bahis fırsatları yalnızca o ülkenin ilgili resmi dairelerinin açık müsaadesi ile ve o ülkenin yasal ve düzenleyici 

gereksinimlerine uygun olarak sunulacaktır. 
 
5.  Bu Maddeyi imzalayan tarafların tümü, bu Maddeyi kabul ettiklerini ve bu Maddeye uyacaklarını hükümetlerine ve resmi 

denetleyici kurumlarına bildireceklerdir. Ayrıca, bu Maddenin VI. Paragrafı uyarınca, bu Maddeye yasal ve/veya düzenleyici 
makamlardan destek bulmak adına lobi yapmak için ve bu Maddenin III. ve VI. Paragraflarının yetki sınırları içindeki bahis 
operatörleri tarafından ihlal edilmesinin önüne geçmek için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir. 

 
6. Eğer bu Maddeyi imzalayan bir taraf bahisçiliği doğrudan kontrol eden bir organ değilse, bu Maddede belirtilen yükümlülükler, 

yetki sınırları içinde Maddeye riayet edilmesini teşvik etmek için elinden gelen çabayı sarf etme taahhüdü olarak kabul edilecektir. 
 
7. Bu Maddeyi imzalayan taraflar, faaliyetlerinin tam bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama mücadelesi verecektir. Bahisçilik 

faaliyetlerinin adil bir şekilde yürütülmesi ve başta kara para aklama olmak üzere yasadışı faaliyetlerin bir yolu olarak 
kullanılmaması için her türlü çaba sarf edilecektir. 

 
8. Bahis faaliyetlerinin analiz edilmesini ve beklenmedik bahis faaliyetlerinin tespit edilmesini sağlamak üzere Yarış Otoriteleri, 

ülkelerinde at yarışları üzerine bahisler düzenleyen denetime tabi bahis operatörleriyle ve ilgili üçüncü taraflarla anlaşmalar 
yapmaya çalışmalıdır. 

 
 

Son güncelleme: Şubat 2019 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA ŞİLİ ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA 

ALMANYA BÜYÜK BRİTANYA HONG KONG İRAN 

İRLANDA JAPONYA KORE LÜBNAN 

MAKAO MALEZYA MAURITIUS FAS 

NORVEÇ PANAMA PERU ROMANYA 

SIRBİSTAN SİNGAPUR TÜRKİYE URUGUAY 

    
 
Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

AVUSTURYA 

Avusturya’da herhangi 

bir bahis konusundan 

sorumlu değiliz. 

KIBRIS UMMAN (geçerli değil) FİLİPİNLER At yarışlarında müşterek bahis 

ve bahis açısı Filipinler’de yer alan başka 

bir devlet kurumunun yargı yetkisine 

tabidir: Filipinler Oyunlar ve Eğlence 

Kurulu 

KATAR SUUDİ ARABİSTAN 

Suudi Arabistan’da kumar 

oynamak yasaktır. 

İSPANYA Bahis üzerinde 

herhangi bir kontrolümüz 

bulunmamaktadır. 

 

* 
 
  



 
 

Madde 28 B (MÜŞTEREK BAHİSLER) – MÜŞTEREK BAHİSLERE İLİŞKİN YARIŞ ÖNCESİ BİLGİLERİN ELEKTRONİK 
İLETİM STANDARDI 

 

IFHA Web sitesinde [http://www.ifhaonline.org/resources/2008_Appendix11.PDF] yer alan Ek 11'de, müşterek bahis faaliyetlerine yardımcı 
olması adına, gelecek yarışlarla ilgili bilgilerin uluslararası iletimi için bir Standart belirlenmiştir. Bu hem dahil edilecek veri unsurlarını hem 
de iletim biçimini kapsamaktadır. 

Ülkelerin bu gibi bilgilerin verilmesi gerektiğine dair anlaşmaya vardığı durumlarda, ileten ülke, alan ülkenin talebi üzerine Standarda 
uymalıdır. 

 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

    

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 

 

 

* 
 
 
 
 

Madde 29 (YARIŞÇILIK) – AT SAHİPLERİNİN KAYDI VE ANTRENÖRLER İLE BİNİCİLER İÇİN LİSANS İŞLEMLERİ 

 
Katılımcıların ve atın sağlığının ve Yarış Otoritesinin çıkarlarının korunması için, Yarış Otoritesi tarafından at sahiplerinin kaydı 

yapılırken ya da antrenörlere veya binicilere lisans verilirken ya da bunların lisansı yenilenirken aşağıdaki kriterler, yönlendirici 

ilkeler olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Yarış Otoriteleri: 

 

(a) Başvuru süreci sırasında, adayın mevcut olarak veya geçmişte başka bir yarış bölgesinde lisanslı veya kayıtlı olup 

olmadığını, eğer böyle bir durum söz konusuysa ilgili Yarış Otoritesi nezdinde durumunun iyi olup olmadığını sorgulamalıdır. 

Başvuruyu değerlendiren Yarış Otoritesi, başvuru sahibinin başka bir yetki alanında lisanslı/kayıtlı olduğunu düşünmek için 

geçerli sebeplere sahipse ilgili Yarış Otoritelerine adayın iyi durumda olup olmadığını sormalıdır. 

(b) Antrenörlerin, binicilerin ve at sahiplerinin Yarış Otoritesinin lisanslama ve kayıt süreçlerine açık biçimde mutabık kalmasını 

ve ilgili otorite için geçerli Yarış Kurallarına tabi olmalarını sağlamalıdır. 

(c) Lisanslı ve kayıtlı kişilerin olası cezai kovuşturmalardan veya iflas durumlarından Yarış Otoritesini derhal haberdar etmekle 

yükümlü olmasını sağlamalıdır. 

 

 

AT SAHİPLERİ 

 

Başvuru sahipleri “iyi durumda” olmalıdır; bu durum, ister bireysel ister ortaklıklar gibi hallerde toplu olarak, sahiplik paylarının ifşa 

edilmesine ilişkin yetki alanına özgü gereksinimlere tabidir. 

 

Yarış Otoriteleri başvuru sahibinden (i) halihazırda veya geçmişte at sahibi olarak kayıtlı bulundukları diğer ülkelere ilişkin bilgi 

almalı, başvuru sahibinin daha önce başka bir Yarış Otoritesi tarafından diskalifiye edilmediğini ya da “uyarılmadığını” teyit 

etmelidir; (ii) süresi dolmamış cezai hükümlere, ödenmemiş iflaslara veya yasal olarak maruz kaldıkları diğer finansal hükümlere 

ilişkin bilgi almalıdır. Yarış Otoriteleri, başvuru sahiplerinden idman ücretlerini ve at sahipliğiyle ilgili diğer masrafları nasıl 

karşılayacaklarına ilişkin kanıtlar isteyebilir. 

 

 

ANTRENÖRLER 

 

Deneyim ve Aranan Nitelikler 

 

Antrenörler: 

1.  Bir idman kurumunda çalışarak yeterli deneyimi elde etmiş olmalıdır; 

2.  Atlarda görülen sağlık, yaygın hastalık ve rahatsızlık belirtilerini tanıdığını kanıtlayabilmeli ve koruyucu hekimlik ve veteriner 

tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalıdır; 



3.  Egzersiz fizyolojisi ve besleme ilkelerini bildiğini kanıtlayabilmelidir; 

4.  Yarış Otoritesinin hipodrom prosedürleri ve Yarışçılık Kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır; 

5.  Yarış Otoritesi tarafından gerekli görülen resmi niteliklere sahip olmalıdır - örneğin Hipodrom Bakımı ve Yönetimi konusunda 

nitelik.   

 

Tesisler 

 

Antrenörler: 

1. Yeterli düzeyde ahır düzenlemeleri de dahil olmak üzere, uygun tesislere sahip olmalıdır. (Başvuru sahibi ya da uygun 

deneyim ve sorumluluğa sahip bir çalışan tesislerde yaşamalıdır); 

2. Makul bir mesafede, idman pistleri için tesislere veya galoplara erişim sahibi olmalıdır; 

3. Gerektiğinde atları starting makineleri ile eğitmek için starting makineleri erişim sahibi olmalıdır; 

4.  Uygun ise, atlara engel atlamayı öğretmek için engellere veya eğitim tesislerine erişim sahibi olmalıdır. 

 

Genel 

1. Başvuru sahibinin durumunun iyi kabul edilmesi gerekmektedir.  

2. Başvuru sahibinin başvurusunu destekleyici uygun referanslar sunması gerekmektedir. 

3. Başvuru sahibinin gerektiğinde işletmesinin ilk 12 ayı için bir iş planı sunması gerekmektedir. 

4. Başvuru sahibinin Yarış Otoritesi tarafından konulmuş olan ve o zaman yürürlükte olan performans kriterlerini karşılamış 

olması gerekmektedir. Performans kriterleri, belirli bir süre içindeki galibiyet sayısını ve/veya kazanılan para ödülünü ve o 

zaman idmandaki at sayısını içerebilir fakat bunlarla sınırlı değildir. 

 

Geçici İkamet İçin Verilen Lisanslar 

Yarış Otoriteleri lisansını başka bir ülkeden almış antrenörlere yarış veya idman amacıyla geçici lisans veya başka izinler verebilir. Böyle 

bir lisans veya iznin verilmesi halinde, Yarış Otoritesi, bu antrenörün bakımı altındaki atların Yarış Otoritesinin ülkesinde bulunduğu süre 

zarfında muayene ve test edilmesi gerektiğine dair bir hükmü Kurallarına eklemelidir.  Başvuru sahibi antrenör tarafından kabul 

edildiğine dair imzalanması gereken lisans veya izin hüküm ve koşulları, bu hükmü yansıtmalıdır. 

 

 

BİNİCİLER 

 

Deneyim ve Aranan Nitelikler 

Biniciler: 

1.  Bir apranti veya binicilik kursunun tatmin edici bir şekilde tamamlanması da dahil olmak üzere, Yarış Otoritesi tarafından 

gerekli görülen yeterli binicilik yeteneğine ve deneyimine sahip olduğunu kanıtlamalıdır.  

2.  Yarış Otoritesi tarafından gerekli görülen eğitim ve değerlendirme kursunu tatmin edici bir şekilde tamamlamalıdır.  

 

Tıbbi Uygunluk 

1. Yarış Otoritesi tarafından belirlenen tıbbi standartlara uymalıdır (bkz. Madde 27).  

 

Genel 

1.  Başvuru sahibinin durumunun iyi kabul edilmesi gerekmektedir.  

2.  Başvuru sahibinin Binicileri etkilediği ölçüde Yarışçılık Kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.  

 

 

YURTDIŞINDA AT BİNEN BİNİCİLER 

  

Düzenleyen Otoritelerin kendi lisanslarını düzenlemek konusunda ısrar etmesi durumu hariç olmak kaydıyla, bir binicinin yabancı bir ülkede 

yarışa katılmak istemesi halinde, bu binici binicilik yapmak için geçerli bir lisansı veya izni bulunduğunu, herhangi bir yarış otoritesi tarafından 

uzaklaştırma veya tıbbi kısıtlamaya tabi olmadığını ve söz konusu dönemde sakatlığı bulunmadığını ve binicilik yapmaya uygun olduğunu beyan 

etmesi kaydıyla, söz konusu ülkede söz konusu ülkenin Düzenleyen Otoritesi tarafından düzenlenen bir lisans olmaksızın binicilik yapabilir. 

 

Yurtdışında at binen binicilere destek olunması amacıyla bir beyanname düzenlenmiştir, bu beyanname kişinin, binicilik yapmak amacıyla 

bulunduğu ülkenin Düzenleme Otoritesine  

 
1. Binicilik yapmak için geçerli bir lisansı veya izni bulunduğunu, 
2. Herhangi bir yarışa katılmasına engel teşkil edecek şekilde cezası bulunmadığını, 
3. Geleceğe yönelik bir uzaklaştırmaya tabi olmadığını, 
4. Yurtdışında binicilik yaparken ilgili Düzenleme Otoritesinin Kurallarına her açıdan bağlı olduğunu kabul ettiğini ve söz konusu Düzenleme 

Otoritesi tarafından verilen uzaklaştırmaların, diğer Yarış Otoriteleri tarafından bu otoritelerin bulunduğu ülkelerin kanunları uyarınca ve 
yerel Kuralları kapsamında uzatılabileceğini kabul ettiğini; 

5. Kendi ülkesinde veya biniciliğin yapılacağı yabancı ülkede kendisinin, hipodromun veya Yarış Otoritesinin gerçekleştirdiği düzenlemeler 
sayesinde yapılmış (yaptırılmış) bir sağlık sigortasının bulunduğunu, sigortasının bulunmaması durumunda ise, yaralanması halinde 
(üçüncü taraflar sorumlu tutulmadıkça) kendi tıbbi masraflarından bizzat sorumlu olacağını beyan etmesini mümkün kılar.  

 
Bu beyannamedeki hiçbir unsur, binici ile üçüncü şahıslar arasındaki sorumluluğa dair hukuki durumu değiştirecek şekilde yorumlanmaz. 
Son güncelleme: Şubat 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA ŞİLİ FRANSA 

ALMANYA   BÜYÜK BRİTANYA HONG KONG İRAN 

İRLANDA İTALYA KORE LÜBNAN 

MAKAO MALEZYA MAURİTİUS FAS 

NORVEÇ OSAF PANAMA PERU 

KATAR ROMANYA SUUDİ ARABİSTAN SIRBİSTAN 

SİNGAPUR SLOVAKYA İSPANYA TUNUS 

TÜRKİYE URUGUAY 
  

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

ÇEK 

CUMHURİYETİ 

JAPONYA Antrenör Deneyim ve 

Nitelikleri- 5: Lisans çıkarmak için 

resmi niteliklere sahip olma şartı 

yoktur. Tesisler: Japonya’daki 

dahili ahır sistemleriyle tutarlı 

değildir. Biniciler: Lisans 

çıkarmak için eğitimi ve 

değerlendirme derslerini 

tamamlama şartı yoktur. 

FİLİPİNLER 

Maddede yer alan deneyim 

ve nitelikler uygulama 

yönünde antrenör ve 

binicilere lisans çıkarılması 

için kapsama dahil 

edilecektir. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
*Antrenörlerin çoğu eğitim merkezlerinden 
faydalanırken lisanslamada, tesisleri ifşa 
etme veya kanıt tesis etme şartı 
bulunmamaktadır *Lisanslama amacıyla 
iflasların ifşa edilmesine gerek yoktur* Tüm 
ABD eyaletleri yabancı jokeyler için kendi 
lisanslarını düzenlemeyi şart koşarlar (bu 
konuda ısrarcıdırlar.) 

 

    

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KIBRIS 
   

* 

EK 12 (YARIŞÇILIK) (güncellenmiş eski-Ek 6 A) YABANCI BİNİCİLER İÇİN SINIR GEÇİŞ İZİN FORMU 



 

 
Ben ………………………………… (İSİM-SOY İSİM) olarak, işbu belgeyle düz koşu veya engelli koşulara katılabilmem için  
……………………………………………………………………….. (Lisans Veren Otoritenin adını yazınız) tarafından düzenlenen bir jokey 
lisansına/amatör binici izin belgesine sahip olduğumu beyan ederim.  
Bugün itibarı ile herhangi bir uzaklaştırma cezasına veya tıbbi kısıtlamaya tabi değilim, yaralı değilim ve at binebilecek durumdayım; ayrıca 
sağlık sigortam (var*) (yok*). Sağlık sigortamın bulunmaması halinde, yaralanmam durumunda kendi tıbbi masraflarımdan sorumlu olduğumu 
kabul ederim (ancak bunu kabul etmem, hipodromu veya diğer tarafları, bir kaza durumunda sorumluluktan kurtarmaz).  Bugün at binerken söz 
konusu Yarış Otoritesinin Kurallarına her açıdan bağlı kalmayı kabul ederim. Ayrıca söz konusu Yarış Otoritesince tarafıma verilebilecek 
uzaklaştırma cezasının, ilgili ülkedeki prosedürel adalet ilkelerinin gerektirdiği özel koşullar uyarınca, (kendi ülkemdeki Yarış Otoritesi de dahil 
olmak üzere) diğer Yarış Otoriteleri tarafından kendi yerel Kuralları çerçevesinde uygulanabileceğini ve/veya uzatılabileceğini kabul ederim.  
Geleceğe dönük herhangi bir uzaklaştırmaya (*tabi olduğumu) (tabi olmadığımı) teyit ederim. Uygun olanı siliniz 

*Geleceğe dönük uzaklaştırmaya tabi iseniz lütfen ilgili tarihleri aşağıda belirtiniz:  

İmza: Binicinin Adı 

Hipodrom:  

Ülke: 

Tarih:  

İşbu beyanı imzalamış olan ve bugün at binmiş olan Binici ..……………………………………………………….. 

uzaklaştırma cezası   

(almamıştır) / (almıştır*) Uygun olanı siliniz 

*Binici uzaklaştırma cezası almış ise lütfen uzaklaştırmanın detaylarını aşağıda belirtiniz. 
…………………………………………………………………….. 

Binici herhangi bir yaralanma olayına maruz kaldı mı veya tıbbi nedenlerden dolayı at binmesi engellendi mi. 

 

EVET    /   HAYIR    

EVET ise lütfen detayları belirtiniz. 

İmza: (Görevli) 

Tarih: 

 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA BAHREYN KIBRIS ÇEK 

CUMHURİYETİ 

FRANSA ALMANYA YUNANİSTAN İRLANDA 

İTALYA JAPONYA LİBYA MAKAO 

MALEZYA FAS HOLLANDA YENİ 

ZELANDA 

Yeni Zelanda, 

yabancı 

jokeylere, Yeni 

Zelanda’da at 

binmeden önce 

lisans çıkartma 

konusunda 

ısrarcıdır. 

UMMAN PANAMA POLONYA KATAR 

SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA GÜNEY 

AFRİKA 

İSPANYA İSVEÇ TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

    
 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 



BELÇİKA HİNDİSTAN Hindistan 

"… ilgili ülkedeki 

prosedürel adalet 

ilkelerinin gerektirdiği 

özel koşullar uyarınca" 

ifadesine 

katılmamaktadır. 

 

 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ RCI örnek kuralı yabancı 

binici beyanları yalnızca geçerli lisansı olanları kapsamakta, şu 

anda uzaklaştırma altında olanları kapsamamaktadır. RCI örnek 

kuralı, beyan edenin yabancı bir otorite tarafından verilen olası 

uzaklaştırmaların kendi ülkesindeki mütekabiliyetini yabancı 

ülkede binebilme açısından şart koşması koşulunu kabul 

etmesini gerekli kılmaz. İlgili RCI örnek kuralları yarışçılık 

kuruluşlarının sahada meydana gelen jokey sakatlanmalarını 

kapsayan sigortayı bildirmesini gerekli kılar. 

   

 
 
 

* 
 

 

 

 
 
 

Madde 30 (YARIŞÇILIK) – BAŞA TAKILAN DONANIMLAR 

 
Yarış Otoriteleri normalde atların bir yarışta takıp takamayacağı başlık donanımı türlerini şarta bağlayacaktır. Buna ek olarak, yarışçılık ve 
bahisçilik ile ilgilenen daha geniş kitlelere doğru bilgi vermek adına, izin verilebilir başlık donanımlarının bazılarının veya hepsinin önceden ilan 
edilmesini talep edebilirler. Bazı Otoriteler belirli başlık donanımı kombinasyonlarının takılmasına izin vermemektedir. Başlık donanımı farklı 
ülkelerde farklı isimler ile biliniyor olabilir. 
 
Uygunsuzluk nedeniyle verilen cezalar ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir ve para cezalarını veya yarışa katılımın engellenmesini 
içerebilir. 
 
Bu yüzden, Yarış Otoriteleri, atların uluslararası ölçekte yarıştığı durumlarda karşılığı ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına, online erişim 
sağlamak veya talep üzerine sunmak suretiyle, başlık donanımı konusunda ülkelerinde geçerli olan Kurallar hakkında diğerlerine açık ve net 
bilgi verecektir. Terminoloji farklılıklarının neden olduğu yanlış anlaşılmaları önlemek için, izin verilen başlık donanımı türleri ile ilgili grafik 
sunumlar sağlanması şiddetle tavsiye edilmektedir (bir örnek aşağıda verilmiştir; ayrıca bkz. IFHA Dokümanı ‘Ulusal Ekipman Kayıtları - Üyeler’ 
http://www.horseracingintfed.com/Default.asp?section=IABRW&area=11).  

 
 
 

  

http://www.horseracingintfed.com/Default.asp?section=IABRW&amp;area=11)
http://www.horseracingintfed.com/Default.asp?section=IABRW&amp;area=11)


 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

ARJANTİN AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN 

BELÇİKA BREZİLYA KANADA ŞİLİ 

KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA ALMANYA 

BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN HONG KONG MACARİSTAN 

HİNDİSTAN İRLANDA JAPONYA LİTVANYA 

MAKAO MALEZYA MAURİTİUS FAS 

HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ UMMAN 

POLONYA KATAR ROMANYA SUUDİ ARABİSTAN 

SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA İSPANYA 

İSVEÇ İSVİÇRE TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ   URUGUAY   

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

PANAMA Yarış programında hepsine izin 

verildi, hepsi at gözlüğü olarak anılır. 

FİLİPİNLER PHILRACOM 
bu hususta bir yönergeye 
sahiptir ancak uluslararası 
yönergeler uyarınca 
gözden geçirilmesi 
gereklidir. 

GÜNEY AFRİKA Ekipman 
kaydı tamamlanma 
aşamasındadır. 

 

    

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

  

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADDE 31 (YARIŞÇILIK) – YARIŞ ATLARININ İSTEĞE BAĞLI KALICI OLARAK EMEKLİYE AYRILMASI 

 
Yarış Otoriteleri, örneğin bir atın bir daha yarışmaması gerektiğine dair atın sahibi tarafından resmi bir şekilde dile getirilen ve Yarış Otoritesi 
tarafından kabul edilen bir talep üzerine, bir yarış atının yarış faaliyetinden daimi olarak çekilmesinin kayıt altına alındığı bir sistem kurabilir.  
 
Böyle bir sistemi benimseyen Yarış Otoriteleri:  
 
a) bu şekilde kısıtlamalara tabi bir atın sahibine alıcıyı durumdan haberdar etme yükümlülüğü getirmelidir ve 
b) satıcı ve alıcı arasında atın bir daha yarışmaması gerektiğine dair yapılan anlaşmaların sunulduğu ve kaydedildiği bir sistem 
getirebilir. Yarış Otoriteleri, müteakip satışları ele almak amacıyla, anlaşma formlarına aşağıdaki Örnek Maddeyi eklemek isteyebilirler: 
 
Alıcı, At ile ilgili herhangi bir satış, kiralama, tröst oluşturma veya tasarruf işleminde, alıcının, kiralayanın, imtiyaz sahibinin veya yasal ya da 
imtiyazlı olarak At üzerinde hak sahibi herhangi bir kişinin Satıcı ile doğrudan sözleşme imzalamasını sağlayacağını kabul eder. Alıcı ayrıca 
muhtelif tarihlerde yürürlükteki Yarışçılık Kurallarına bağlı kalmayı ve aşağıdaki maddelere uymayı ve bu maddeleri yerine getirmeyi ve böylece 
hem Alıcının hem de Atın sonraki tüm sahiplerinin söz konusu Koşullara bağlı kalacağını kabul eder:  
 
Geçerli Koşullar  
 

1. Alıcı, işbu anlaşma tarihinden sonra, Atın hiçbir yarışa sokulmayacağını ve hiçbir yarışa katılmayacağını kabul eder.  
2. Alıcı, satıcının ön yazılı onayı olmadan atın tamamı veya bir kısmı ile ilgili herhangi bir satış, kiralama, tröst oluşturma 

veya tasarruf işleminde bulunmayacağını kabul eder.  
3. Alıcı, At ile ilgili herhangi bir satış, kiralama, tröst oluşturma veya tasarruf işleminde, alıcının, kiralayanın, imtiyaz 

sahibinin veya yasal ya da imtiyazlı olarak At üzerinde hak sahibi herhangi bir kişinin Satıcı ile doğrudan sözleşme 
imzalamasını sağlayacağını kabul eder. Alıcı ayrıca muhtelif tarihlerde yürürlükteki Yarışçılık Kurallarına bağlı 



kalmayı, Koşullar da dahil olmak üzere 1. ila 6. maddelere uymayı ve bu maddeleri yerine getirmeyi ve böylece hem 
Alıcının hem de Atın sonraki tüm sahiplerinin söz konusu Koşullara bağlı kalacağını kabul eder.  

4. Alıcı ve Satıcı, işbu anlaşmada yer alan kısıtlamaların kayıt altına alınması ve atın pasaportuna işlenmesi amacıyla, 
işbu belge ile müştereken ve gayri kabili rücu (Yarış Otoritesine) başvuruda bulunmaktadır. Atın pasaportu alıcı 
tarafından alınmadan önce bu şekilde tasdik edilecektir. 

5. Bu Koşullarda yapılan değişiklikler, Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmediği sürece hükümsüz olacaktır.  
6. (garantiler, teslimat, mülkiyet, risk, kabul, çareler, v.b. ile ilgili taraflarca gerekli görülen hükümleri ekleyiniz)  

 
Yarış Otoriteleri, bu şekilde kalıcı olarak emekliye ayrılmış olan atların yarışmasının karşılıklı olarak engellenmesini talep edebilir. Mütekabiliyet 
esasının arandığı hallerde, Yarış Otoriteleri: 
a) at sahibinin talebini kaydetmek için kullanılan dokümanda, diğer Yarış Otoritelerinden yarışma kısıtlamasına karşılık vermelerinin talep 

edilebileceğini fakat bir Yarış Otoritesinin kendi takdirine bağlı olarak ve veteriner geçiş izni ile istisnai durumlarda kısıtlamayı iptal 
edebileceğini açıkça belirtmelidir,  

b) atın emekliye ayrılma noktasında idmanda olduğu ülkenin Soy Kütüğü Otoritesi (ayrı ise) ile işbirliği yaparak, bu gibi emekliliklerin atın 
pasaportuna veya başka bir resmi belgeye ya da daimi ihraç durumunda atın İhracat İzin Belgesine* kaydedilmesini sağlamalıdır, 

c) at için düzenlenen Yarış Amaçlı Sınır Geçiş İzni Bildiriminde emeklilik konusundan bahsetmelidir. 
 
Mütekabiliyet için böyle talepler alan Yarış Otoriteleri at için girişleri reddetmelidir. Fakat istisnai durumlarda ve veteriner geçiş izni ile böyle 
emeklilikleri iptal edebilirler. 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

ÇEK 

CUMHURİYETİ 

FRANSA HİNDİSTAN LİBYA 

MALEZYA FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA 

NORVEÇ KATAR SİNGAPUR SLOVAKYA 

İSPANYA İSVEÇ TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

URUGUAY    

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

YUNANİSTAN POLONYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ABD Jokey Kulübü 

yarışçılıktan emekliye ayrılma durumunu gösteren kayıt 

sertifikaları, pasaportlar ve ihraç sertifikaları gibi resmi 

kayıt dokümanlarına izin vermektedir ve RCI örnek 

kurallarında bütünleyici hükümleri  desteklemektedir. 

 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

KIBRIS İRLANDA JAPONYA LİTVANYA LHRA emekliye 
ayrılmış atları kontrol etmek 
üzere gereken kaynaklara sahip 
değildir. 

MAKAO UMMAN SIRBİSTAN GÜNEY AFRİKA Mevcut 
durumda örnek kural 
kullanılmamaktadır. 

    

 
 

 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MADDE 32 (YARIŞÇILIK) – YARIŞ GÜNÜ VE İLGİLİ FAALİYETLER 

 

1. Bariyer/starting box Kura Çekimi 

 

Bariyerlerden veya starting boxlardan başlayan yarışlarda, yarışa katılması beyan edilmiş/kabul edilmiş olan her at rasgele düzende 

bariyer/starting box kurasına/pozisyon tahsis kurasına dahil edilir. Yarış Otoriteleri, kendi kuralları kapsamında, atın davranışının sağlık ve 

güvenliği tehlikeye atabileceği durumlarda atın bağlantılarınca iletilen bir başvuruyu kabul ederek atın ayrı bir bariyer/starting box 

pozisyonuna atanmasına karar verebilir. 

 

2. Binicilerin Tartılması 

 

Biniciler, yarış şartları doğrultusunda atın doğru ağırlığı taşıdığından emin olunması için yarıştan hem önce hem de sonra tartılmalıdır. 

Yarış Otoriteleri, kendi kuralları kapsamında, yarış başında ve sonunda hangi unsurların ağırlık hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğini 

belirtmelidir. Ağırlık hesaplamasına dahil edilmeyebilecek unsurlara numara örtüsü, başlık, kasket, diğer yüz koruma unsurları, eldiven, 

kamçı, gözlük, gem (burunluk dahil), kantarma, ağızlık, martingal kayışı, göğüslük/kolan, atın bacaklarına takılan her şey, at gözlüğü, 

başlık, ısırma bağı ve siperlik ile at başı aksesuarları dahil olup bunlarla sınırlı değildir. 

Ayrıca, Yarış Otoriteleri, kendi kuralları kapsamında, giyilmesi zorunlu olan emniyet yelekleri/vücut koruyuculardan kaynaklı ağırlıklar için 

binicilere tolerans gösterebilir. 

 

3. Zorunlu Biniş Ekipmanları 

 

Biniciler, 

 Yarış Otoritesi tarafından giyilmesine veya taşınmasına onay verilmemiş hiçbir kıyafeti, ekipman veya donanımı giyemez veya taşıyamaz, 

veya 

 Yarış Otoritesi tarafından giyilmesi veya taşınması zorunlu tutulmuş yahut mantık çerçevesinde giyilmesi veya taşınması beklenen kıyafet, 

ekipman veya donanımı giymekten veya taşımaktan kaçınamaz. 

 

4. Mahmuzlar 

 

Yarışlarda binicilerin mahmuz kullanmasına izin verilmez.  

 

5. Ata Biniş 

 

Ata; 

(A) atın yarışta alabileceği en iyi dereceyi kazanmak amacıyla binilmelidir. 

(B) başka atlara veya binicilere avantaj sağlamak için değil yalnızca atın kendi çıkarlarını gözetecek şekilde binilmelidir.  

Yarış Otoriteleri kendi kuralları çerçevesinde yarışın temposunu ayarlamak üzere öncü at kullanılmasını sağlayabilir. 

 

6. Yarışta Koşmayan Atlar 

 

A – Bir atın, bariyerlerden/starting boxlardan başlayan bir yarışa adil bir şekilde başlamasının engellendiği ve bu durumun bahisleri 

ve/veya para ödülünü etkileyecek şekilde atın yarışı bitirdiği yeri somut biçimde değiştirdiği tespit edilirse bu at, yarışta koşmamış ilan 

edilebilir. Bir atın yarışta koşmamış ilan edilmesine sebep olabilecek durumlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler dahildir; 

atın yarış başladığı sırada binicisinin bulunmaması; veya atın bariyerlerin/starting boxların mekanik bir arızası nedeniyle en başından 

diğer atlarla eşit şartlarda yarışmasının engellenmesi; veya Start hakeminin ve/veya Start hakemine yardımcı olan birinin makul 

olmayan davranışları. 

B – Bir atın, bariyerlerden/starting boxlardan başlayan bir yarışa adil olmayan bir avantajla başladığı tespit edilirse bu at, yarışta 

koşmamış ilan edilebilir. 

 

7. Yarış Boyunca Ağırlık Taşınması  

 

Bir yarış sırasında binicinin vücudunun herhangi bir bölgesinin yerle temas etmesi halinde, binicinin at ile temas etmiş olup olmadığına 

bakılmaksızın, ilgili at ağırlık taşımamış sayılacaktır.  

 

8. Ata Yeniden Binilmesi  

 

Bir yarış sırasında atın düşmesi ve/veya jokeyin attan düşmesi halinde, Yarış Otoriteleri, yarışa devam etmek üzere ata yeniden binilmesine 

izin vermemelidir.  

 

9. Protestolar/İtirazlar 

 

Düzenleyen Otoritenin ilgili yargı makamının görüşüne göre, bir at veya binicisi başka bir atı engellerse ancak bu eylem(ler)den 

bağımsız olarak engellenen atın yarışı engelleyen attan ileride bitirmesi mümkün değilse hakemlerin sıralaması değiştirilmez. 

 

Düzenleyen Otoritenin ilgili yargı makamının görüşüne göre, bir at veya binicisi başka bir atı engellerse ve engellenen at, yarışı 

engelleyen atın önünde bitireceği halde bu eylem(ler) nedeniyle geriye düşerse engelleyen at, engelleyen atın arkasındaki sırada 

bitirmiş sayılır. 



 
Düzenleyen Otoritenin ilgili yargı makamının binicinin atı tehlikeli biçimde sürdüğü görüşünde olması halinde, Yarış Otoriteleri, 

kendi Kuralları çerçevesinde atı yarıştan diskalifiye edebilir. 

 
Son güncelleme: OCAK 2020 

 

Tam İmzacı Ülkeler: 

 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 
  Madde yakın zaman önce değişikliğe uğramıştır ve onaya tabidir (Ocak 2020) 

* 
 
 
 
 
 

Madde 32 A (YARIŞÇILIK) – KAMÇI KULLANIMINA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR YÖNERGESİ 

 

Biniciler tarafından, yalnızca hiçbir şekilde modifiye edilmemiş yastıklı/darbe emici kırbaçlar/kamçılar kullanılabilir. 

 
Bu Yönerge, yasaklanmış olan kamçı kullanımı ile ilgili örnekler içermektedir: 

-  Kamçının yaralanmaya neden olacak şekilde kullanılması. 

-  Kamçının kol omuz hizasının üzerindeyken kullanılması. 

-  Kamçının aşırı güç uygulayarak kullanılması. 

-  Kamçının tepki vermeyen bir at üzerinde kullanılması. 

-  Kamçının kazanma veya dereceye girme şansını açık bir şekilde yitirmiş olan bir at üzerinde kullanılması. 

-  Kamçının yarışı açık ara kazanmış olan veya girebileceği en yüksek dereceye girmiş olan bir at üzerinde gereksiz yere kullanılması. 

-  Kamçının bitiriş çizgisini geçmiş olan bir at üzerinde kullanılması. 

-  Kamçının atın böğrüne vurmak suretiyle kullanılması. 

-  Kamçının aşırı sık kullanılması. 

-  Kamçının atın kafasının herhangi bir bölümünde veya kafasının yakınında kullanılması. 

-  İstisnai durumlar hariç olmak üzere, kamçı elin iç tarafında tutuluyorken eyerin önünde kullanılması. 

 
Son güncelleme: OCAK 2020 

 
Tam İmzacı Ülkeler: 

 

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

 

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

 

 
  Madde yakın zaman önce değişikliğe uğramıştır ve onaya tabidir (Ocak 2020) 

* 
 
 

 
  



 
MADDE 33 (YARIŞÇILIK) – YARIŞA UYGUN AT KATEGORİLERİ  

 
Her Yarış Otoritesi Kurallar Kitabına bir Kural eklemeli ve Safkan İngiliz atlara ek olarak Kuralları çerçevesinde genellikle yarışa uygun olan at 
kategorilerini (varsa) belirtmelidir. Düz koşuların ve engelli koşuların farklı ele alınması halinde, bu durum belirtilmelidir.  
Bu, yarış koşullarında özellikle belirtilmesi halinde, belirli at kategorilerinin bireysel yarışlardan hariç tutulmasına engel teşkil etmemektedir. 
 

Tam İmzacı Ülkeler: 

AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BELÇİKA 

KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA ALMANYA 

BÜYÜK BRİTANYA YUNANİSTAN HİNDİSTAN İTALYA 

JAPONYA LİBYA MAKAO MALEZYA 

FAS HOLLANDA YENİ ZELANDA NORVEÇ 

UMMAN PANAMA POLONYA KATAR 

SIRBİSTAN SİNGAPUR SLOVAKYA İSPANYA 

İSVEÇ TUNUS TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ URUGUAY   

 

Kısmi İmzacı Ülkeler: 

  

 

İmzacı Olmayan Ülkeler: 

İRLANDA GÜNEY AFRİKA (Geçerli değil)   

 
* 

 
 


