
 

 

 

 

 



Türkiye Binicilik Federasyonu 

2015 Yılı Ekim – Aralık Dönemi Faaliyet Raporu  

 

10 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda Federasyon 

Başkanlığına Atıf Bülent Bora, Yönetim Kurulu Üyeliklerine alfabetik sırayla Ahmet Paksoy, 

Alp Utku, Fatih Akbacakoğlu, Halis Bilden, Hilmi Yaman, Mahmut Arslan, Mehmet Hamedi, 

Osman Kılıç, Önder Kefoğlu ve Serdar Kısadere seçilmiştir.  

Yönetim Kurulumuzun ilk toplantısında görev dağılımı yapılmış ve Hilmi Yaman ile Osman 

Kılıç Asbaşkanlığa seçilmişlerdir. Aynı toplantıda Ana Statümüzün 12inci maddesinin 3üncü 

fıkrasına dayanılarak 5 kişilik İcra Kurulu oluşturulmuş, Kurula Başkan ve 2 Asbaşkana 

ilaveten Ahmet Paksoy ve Serdar Kısadere seçilmişlerdir. 

İcra Kuruluna, yıllık bütçenin onaylanması, taşınmaz satın alınması ve bütçelenmemiş bir 

harcama yapılması dışında kalan tüm yönetim kurulu yetkileri devredilmiştir. İcra Kurulu 

Koordinatörlüğüne Kaan Başoğlu atanmıştır. 

Bu dönemde 2 yönetim kurulu, 3 icra kurulu toplantısı yapılmış, federasyonumuzun geçici 

faaliyet programı ve geçici bütçesi hazırlanmış ve onaylanmıştır. Yine yönetim kurulumuzun 

verdiği yetkiye dayanılarak federasyonumuza 2 takım engel seti ve 2 takım dresaj sahası 

korkuluk seti, ihtiyacı olan kulüplere dağıtılmak üzere emniyet kepçeleri temin edilmiştir.  

Sporcu altyapımızın geliştirilmesi için sistem oluşturulması hedefimizi gerçekleştirmek üzere 

İngiliz uyruklu menajer Michael Florence ile anlaşılmış, ilaveten kendisine Milli Takımlarımızın 

Koçluğunu yapmak görevi de verilmiştir. 

Talebimize olumlu yanıt veren Yüksek Öğrenim Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sefa 

Kapıcıoğlu sayesinde, bünyesinde Atçılık Meslek Yüksek Okulu bulunan Üniversitelerimizin 

konuyla ilgili yöneticileri ve öğretim kurulu üyeleri ile Federasyonumuz Yönetim Kurulu 

üyelerinin katılımıyla YÖK ev sahipliğinde bir arama konferansı düzenlenmiştir. Toplantıda 

Yüksek Okulların sorunları, ihtiyaçları, binicilik sporuna yaptıkları katkılar, 

federasyonumuzdan beklentileri ve bizim onlardan beklentilerimiz ayrıntılı bir şekilde 

tartışılmıştır.  

Bir yandan Federasyon çalışma ofisinin ihtiyaç duyduğu donanım ve demirbaşların imkanlar 

ölçüsünde tedarik edilmesi için çalışmalar yapılırken diğer yandan kulüp ve sporcu ilişkilerinin 

daha sağlıklı yürütülmesini teminen insan kaynağımızın geliştirilmesi yönünde yeni personel 

alımı yapılmıştır.   

2015 yılı faaliyet programında yer alan ve Engel Atlama Dalında Unvan Yarışmaları olan, 

Cumhuriyet Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, Atatürk Kupası yarışmaları 



ile 18 – 22 Ekim 2015 tarihleri arasında Uluslararası FEI Dressage Challenge yarışmaları başarı 

ile düzenlenerek tamamlanmıştır.  

Atatürk Kupası ile beraber TBF TV faaliyete geçmiş ve tüm yarışmalarımızın Web sitemizden 

canlı olarak yayınlanması sağlanmıştır. 

2016 yılında uygulanacak olan faaliyet ücretleri iyileştirme yapılarak belirlenmiş ve 

yayınlanmıştır. 

Son olarak 2015 yılı bitmeden Federasyonumuzun stratejik plan hazırlık çalışması 

başlatılmıştır. Aralık ayı sonunda yapılan TBF Yeni Yıl Kupası yarışmaları ile 2015 

Faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. 

Döneme ait mali tablolar rapor sonunda sunulmaktadır. 

 

 

                                          2016 Yılı Ocak - Ekim Dönemi Faaliyet Raporu 

 

Bu dönemde Yönetim Kurulumuz 6, İcra Kurulumuz 8 toplantı yapmıştır.  

Spor Genel Müdürlüğünün yoğun gündemi nedeniyle 2015 yılının değerlendirilerek 2016 yılı 

bütçesinin görüşülmesine dair olağan SGM toplantısı ancak Ocak ayının sonunda 

yapılabilmiş, onaylanma işlemi de biraz uzun sürünce 2016 yılı kesin bütçemiz ancak 7.4.2016 

tarihinde belli olmuştur.  

Ege Atlı Spor Kulübü Derneği ve Beykoz Göllü Spor Kulübü Derneği federasyonumuza 

başvurmuşlar ve yapılan denetimler sonucu her iki kulübümüzün de tescil işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Tüm kulüplerimizin başkan ve temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile 

22.2.2016 tarihinde arama konferansı niteliğinde bir toplantı yapılmış, toplantıda 

federasyonumuzun stratejik plan taslağı paylaşılmış, kulüplerin görüş ve değerlendirmeleri 

alınmıştır. 

İcra Kurulu Koordinatörümüz Kaan Başoğlu 25.4.2016 tarihinde Federasyon Genel 

Sekreterliğine atanmıştır. 

Tüm disiplinlerimizde, faaliyet programımızda yer alan Antrenör, Veteriner, Hakem ve 

Komiserlik eğitimleri ve güncelleme seminerleri yapılmış olup, güncelleme seminerleri bu yıl 

ilk kez İzmir ve Ankara’da da düzenlenmiştir. 



30 Adet portatif ahır temin edilerek, yarışma yapılan kulüplerde ihtiyaç halinde kullanılmaya 

başlanmış, bu sayede Nevşehir Avanos ve Isparta Gölcük gibi binicilik tesisi bulunmayan 

yerlerde de yarışma yapılabilmiştir. 

Sporcu aileleri için ‘Çocuğumun başarısı ve ben’ adlı seminer TBF İstanbul ofisinde 

düzenlenmiş ve katılımcılarca beğeni ile karşılanmıştır. 

Internet Sitesinin yenilenmesi yapılmış, sertifikasyon problemleri çözülmüş ve daha 

kullanıma elverişli hale getirilmiştir. Sosyal Medya yönetimi bu konuda profesyonel olan 

kişilerden destek alınarak yapılmaya başlanmıştır. 

Yarışma sayısının artırılması hedeflenerek, her disiplinde yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Bu 

sayede ilk kez Nisan ayında aynı hafta sonu Engel atlama, At terbiyesi, Atlı Dayanıklılık ve 

Konkur Komple yarışması yapılmıştır. 

Federasyon yönetiminin doğrudan katkısı ile, rating şirketlerinden AAA notu almış yabancı 

reasürans şirketi teminatıyla ve yerli bir sigorta şirketimizin aracılığı ile sevgili atlarımızın 

hayat sigortalarının yapılması sağlanmıştır. Böylelikle at sahiplerimizin büyük bir ihtiyacına 

çözüm getirilmiştir.  

Türk At pasaportları yapılan çalışmalar ve düzenlemeler sonucu hukuki olarak FEI ile 

anlaşılarak, FEI pasaportları ile eş değer duruma getirilmiş olup, bundan sonra TBF nun 

çıkarttığı her pasaport FEI nezdinde pedigri (At soy kütük belgesi) olarak kabul edilecektir. 

 

Engel Atlama Disiplini ile ilgili Çalışmalar ve Gelişmeler; 

Federasyon Teknik Menajeri Mike Florance’nin tavsiyesi ile ihtiyaç olduğunda gün bazlı 

yararlanmak üzere İrlandalı antrenör Liam Buckley ile anlaşılmıştır. Teknik Menajerimiz bir 

Squad (Yetenek seçme ve geliştirme) programı geliştirmiş ve duyurusunu yapmıştır. 

Uygulamasına başlatılan sistem kapsamında Mike Florance ve Liam Buckley tarafından çeşitli 

Kulüplerde 5 adet Squad kliniği verilerek hem sporcuların hem de antrenörlerin gelişimine 

katkı sağlanmıştır. Farklı antrenörler bu ekibin bizzat çalışmalarına katılarak yardımcı 

antrenörlük yapmış, deneyim kazanmıştır. 

Yine Squad programı çerçevesinde Liam Buckley Milli Takım sporcularına yönelik toplu ve 

özel bir klinik vermiştir. 

2016 Avrupa Engel Atlama Şampiyonasına Yıldız, Genç ve Genç Yetişkin olarak katılan Milli 

Takımlarımız maalesef derece alamamıştır. Yıldız milli takımımızda bulunan en iyi 2 atımızın 

Şampiyonadan hemen önce sakatlanması nedeni ile en ümitli olduğumuz bu kategoride de 

başarı elde edilememiştir. 

Romanya da yapılan Balkan Şampiyonasına katılan Milli Takımımız büyük başarı göstererek, 

Takım olarak Yıldızlar kategorisinde 4 Altın, Ferdi de 1 Bronz. Bayanlar kategorisinde 1 Altın, 



1 Bronz, Genç Yetişkinlerde takım olarak 4 Bronz ve ferdi de 1 altın, Gençlerde takım olarak 4 

gümüş, ferdide 1 altın, 1 gümüş. Usta Binicilerde 4 Bronz, Ferdi de bir gümüş madalya 

kazanmışlardır. 

Fransa da yaşayan Alessia Zazadze adlı genç pony binicisi Avrupa Şampiyonasına katılmak 

üzere Türk Milli Takım forması altına alınmış olup, Avrupa da bir PONY ile ilk kez 135 cm 

yükseklikte koşan Türk binici olmuştur. Şampiyonanın son gün yarışmasında 8.lik elde ederek 

bizi gururlandırmıştır. 

Ocak-Ekim döneminde Engel Atlama dalında; Türkiye Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, 

Başbakanlık Kupası, Genel Kurmay Başkanlığı Kupası, TBMM Kupası, Cumhuriyet Kupaları 

tamamlanmıştır.  

Engel Atlama lisans sınavı yapma hakkı Federe Kulüplerimize devredilerek, daha hızlı ve kolay 

bir uygulama haline getirilmiştir. 

Ulusal 1 kademe Antrenör kursu bu sene ilk kez 3 defa yapılmış, imtihanların sıkılaştırılması 

yöntemi ile kalitenin yükseltilmesine çalışılmıştır.  

Federasyonumuz Uluslararası standartlarda olan Olaf Peterson marka 24 adet mani seti 

temin etmiş, yarışmalarda kullanılmak üzere hizmete sunulmuştur. 

Parkurların tasarlanmasının at ve binicinin gelişmesindeki önemine inanarak yabancı pist 

şefleri ile uzun dönemli daha uygun maliyetlerle anlaşma yapılarak, çalışılmaya başlanmış 

olup, Türk pist şeflerimiz de tecrübe kazanmaları için yanlarında yardımcı olarak 

görevlendirilmişlerdir.  

Türkiye de ilk kez Anadolu Ligi oluşturularak 5 ayak üzerinden Ankara, Bursa ve İzmir illerinde 

gerçekleştirilmiştir. Anadolu da biniciliğin yaygınlaşması amacı ile yapılan bu yarışmalara 

Samsun, Bursa, Konya, Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Kocaeli gibi illerden yoğun katılım 

olmuş, ortalama 120 at sayısı ile yapılan yarışmalar binici ve antrenörler tarafından büyük 

memnuniyetle karşılanmıştır. 

Yine bir ilk olarak yıldız biniciler için bütün dünyada yapıla gelinen FEI Children Classic 

yarışmaları düzenlemek üzere Uluslararası Federasyona başvurulmuş, gerekli izin alınmış ve 

yarışmalar başarı ile yapılmıştır.  

Katılımın artması amacı ile angajman ücreti alınmadan düzenlenen düşük bütçeli yarışma 

modeli oluşturularak, ’Geliştirme Yarışmaları’’ adı altında yapılmaya başlanmıştır. Yine aynı 

amaçla Yıldız ve Pony binicilerine yönelik belirlenmiş kriterler çerçevesinde at taşıma desteği 

verilmiştir. 

56 yıl sonra ilk kez bir Türk Binici Ömer Karaevli, uzun ve zorlu bir kalifikasyon sürecinden 

sonra kota kazanarak Olimpiyatlara gitme hakkı elde etmiş, ülkemize ve camiamıza büyük bir 

sevinç yaşatmıştır. 



Derin Demirsoy adlı genç binicimiz Avrupa da en önemli eğitim programı olan Young Riders 

Akademi ye kabul edilen ilk Türk binici olmuştur. Akademiye yılda 8 kişi ileriye umut vadeden 

binici olarak seçilerek eğitim verilmektedir. 

Türkiye tarihinde ilk olarak 45 yaş üstü Veteran Milli Takımımız katılma hakkı elde ederek 

İtalya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmiştir. 

FEI Engel Atlama Longines Dünya sıralamasına bakıldığında Ömer Karaevli 66, Derin 

Demirsoy 169. sıradadır. Orta Avrupa Ligi Güney sıralamasında Derin Demirsoy 10, Ömer 

Karaevli 26. durumdadır. 

 

At Terbiyesi Disiplini ile ilgili Çalışmalar ve Gelişmeler; 

At Terbiyesinde alt yapıyı güçlendirmek üzere Dünyaca ünlü antrenör Nicoletta Van Leeuwen 

Türkiye’ye getirilerek klinik verdirilmiş, Antrenörler eğitilmiş, yol haritası belirlenmiştir. 

At Terbiyesi ile ilgili deneyimli antrenör ve hakem Sn Vivian Linderman ülkemize 3 kez davet 

edilerek çeşitli kulüplerde uygulamalı klinikler vermiş, at terbiyesi hakem eğitimleri 

yapmıştır. 

At Terbiyesi dalında 2016 programına göre yarışmalar tamamlanmıştır. 

İstanbul da FEI CDI At terbiyesi yarışması düzenlenerek binicilerimizin Avrupa Şampiyonasına 

katılabilmeleri için kalifiye olmaları sağlanmıştır.  

Kalifiye olan binicilerimiz PONY At Terbiyesi dalında Danimarka’da yapılan Avrupa PONY 

Şampiyonasına takım olarak katılma hakkı elde etmiş ve 21 ülke içinde 15inci olmuştur. Pony 

Takımında bulunan Milli binicilerimiz Yağmur Öztürk Dünya sıralamasında 248incilikten 

145inciliğe, Defne Canlı 229unculuktan 159unculuğa, Şiraz Bayburtoğlu 244incilikten 

196ıncılığa yükselmiştir. 

Lina Uzunhasan FEI At Terbiyesi Gençler Dünya sıralamasında 7inciliğe yükselmiş, katıldığı 

2016 Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarı göstererek 5inci olmuştur. 

Balkan At Terbiyesi Şampiyonasında Milli Takımımız başarılı sonuçlar alarak Genç 

Yetişkinlerde 2 gümüş, Gençlerde 2 Bronz madalya alınmıştır. 

FEI At Terbiyesi yıldızlar Dünya sıralamasında Ece Pamuk 89, Zeynep Leyla Gündoğar 101, 

Lidya Erdamar 119unculuğa yükselerek başarılı çıkış grafiklerini sürdürmüştür. 

 

 

 



Atlı Dayanıklılık Disiplini ile ilgili Çalışmalar ve Gelişmeler; 

Bu disiplinde Uluslararası Federasyon (FEI) tarafından pilot olarak ilk kez düzenlenen Level 1 

antrenör kursuna ülkemiz ev sahipliği yapmış, değişik ülkelerden gelen Tutor adaylarının 

eğitildiği bu seminere bazı sporcularımızın da katılarak bilgi ve görgülerinin artırılması 

sağlanmıştır. 

Bu dalda İstanbul Kocaeli Eskişehir Ankara Nevşehir Isparta Bursa illerinde yarışmalar 

düzenlenmiş, sporculara taşıma desteği verilmiş ve Türkiye Şampiyonası tamamlanarak 

Hırvatistan da yapılan Balkan Şampiyonasına Milli Takım gönderilmiştir. 

 

Konkur Komple Disiplini ile ilgili Çalışmalar ve Gelişmeler ve Gelişmeler; 

Ne yazık ki en az sayıda sporcumuzun bulunduğu bu disiplinimizi geliştirmek için ilgili 

komitemiz çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu dalda yıl içinde Eskişehir ve İstanbul’da 4 adet yarışma düzenlenmiştir. 

 

Mali Konular ile ilgili Bilgiler 

01.01.2016 tarihinden 30.09.2016 tarihine kadar olan dönemde federasyonumuzca elde 

edilen gelirlerimizin toplamı 5.575.886,-TL, harcamalarımızın toplamı ise 5.597.087,-TL. 

olarak gerçekleşmiştir. Harcamaların yüzde 66.8 yarışma ve sportif amaçlı, yüzde 16.8 

altyapı, eğitim, kulüplere yardım, yüzde 9.3 personel ve sadece yüzde 7’si idari giderler için 

yapılmıştır.  

Ayrıntılı mali tablolarımız aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

  


