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TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU  

ADAPTİF AT BİNİŞİ TALİMATI 

 

1. BÖLÜM  -  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR    

  

Amaç  
Madde 1   

 

Bu Talimatın amacı özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin adaptif at binişi gereksinimi 
sağlamak ve uygulanan metodun doğru yapılabilmesi maksadıyla eğitmen yetiştirerek, güvenli ve verimli bir 

şekilde bireylere zarar vermeden eğitim verilmesidir.   
 

Kapsam 
Madde 2  

 

Bu Talimat, özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylere adaptif at binişi yaptıracak eğitmenler ve 
adaptif at binişinin yapılacağı, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kulüpler tarafından kurulan tesislerde 

uygulanacak usul ve esasları kapsar. 
 

Dayanak  

Madde 3  

 

Bu Talimat, 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Binicilik Federasyonu Ana 

Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  
Madde 4  

 

Bu Talimatta geçen; 
 

a.  Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 
b.  Federasyon : Türkiye Binicilik Federasyonunu, 

c.  Federasyon Başkanı  : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanını, 

d.  Yönetim Kurulu  : Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulunu, 
e.  Adaptif At Binişi : Özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylere 

verilecek özel binicilik eğitimini, 
f.  Atım Kanadım Projesi : Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Adaptif At Binişi  

eğitimi verecek eğitmen yetiştirilmesini sağlamak maksadıyla 
düzenlenen projeyi, 

g.  Atım Kanadım Proje 

Koordinatörü 

: Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Adaptif At Binişi 

Eğitim Programı bünyesinde yer alan eğitimleri denetlemek 
ve/veya koordine etmek maksadıyla atanan Atım Kanadım 

Proje Koordinatörünü, 
h.  Eğitim Komitesi : Türkiye Binicilik Federasyonunu Eğitim Komitesi’ni 

i.  Adaptif Binicilik 1. 

Kademe Eğitmeni  

: Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Atım Kanadım Projesi 

kapsamında Adaptif At Binişi Eğitim Programının ilgili kısmını 
başarı ile bitiren kişiyi, 

j.  Adaptif Binicilik 2. 
Kademe Eğitmeni  

: Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Atım Kanadım Projesi 
kapsamında Adaptif At Binişi Eğitim Programını başarı ile 

bitiren kişiyi, 
k.  Adaptif At Binişi Eğitim 

Programı  

: Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Adaptif 

At Binişi eğitimi verecek her kademede Adaptif Binicilik 

Eğitmeni yetiştirme kurslarını, seminerlerini ve bu 
programdaki dersleri içeren eğitim programını, 

l.  Tesis : Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kulüpler tarafından 
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binicilik sporu yapmak amacıyla kurulan yerleri, 

m.  Yeterlilik Belgesi : Türkiye Binicilik Federasyonu Binicilik Tesisleri Yeterlilik 
Talimatı ve/veya Federasyon’un gerçekleştireceği özel 

projelere ait Tesislere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından ayrıca 
çıkarılacak talimat(lar) uyarınca Tesiste ilgili spor dalında 

faaliyet yapılabilmesine dair Federasyon tarafından verilen 

belgeyi, 
n.  Tesis Denetleme Kurulu : Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 

Türkiye Binicilik Federasyonu Binicilik Tesisleri Denetleme 
Talimatı uyarınca atanan Denetçilerden oluşan Tesis 

Denetleme Kurulu’nu ifade eder. 
o.  Talimat  : Türkiye Binicilik Federasyonu Adaptif At Binişi Talimatı’nı, 

 

ifade eder. 

 

2. BÖLÜM  -  ESAS HÜKÜMLER 

 

Eğitmenler 
Madde 5 

 

Özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylere Adaptif At Binişi yaptıracak eğitmenler, içeriği Eğitim 
Kurulu tarafından belirlenen program esasları dâhilinde belirlenirler.  

 
Adaptif At Binişi yaptıracak adayların Federasyon bünyesinde yıllık vizesi yapılmış 1.Kademe Antrenör veya 

daha üst seviye antrenör olmaları zorunludur. At Binişi Eğitim Programı’nı veya ilgili kısmını başarıyla 
tamamlamayan antrenör Adaptif At Binişi yaptıramaz.  

 

Adaptif At Binişi Eğitim Programı bünyesinde yer alan kurs ve/veya seminerler binicilik sporu ile ilgilenen kulüp 
ve kuruluşlarının eğitmen gereksinimleri esas alınarak, Atım Kanadım Proje Koordinatörü’nün önerileri 

doğrultusunda Federasyon tarafından uygun görülen aralıklarla düzenlenir. Adaptif At Binişi Eğitim Programı 
bünyesinde yer alan kurs ve/veya seminerlere katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği katılım payı 

alınır. 

 

Eğitmenlerin Sınıflandırılması ve Görev Alanları 

Madde 6 

 
Adaptif Binicilik eğitmenleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 

 

i. Adaptif Binicilik 1. Kademe Eğitmenleri:  
 

Adaptif Binicilik 1. Kademe Eğitmen adayları, 
 

a. Federasyon tarafından Atım Kanadım Projesi kapsamında düzenlenecek en az 2 adet kurs veya 
semineri başarıyla tamamlamış olmaları; 

b. Federasyon tarafından kabul gören yetkin bir kurum tarafından düzenlenmiş ilk yardım kursuna 

katılmış ve Temel Yaşam Destek Sertifikası edinmiş olmaları; ve 
c. İçeriği Eğitim Kurulu tarafından belirlenen ve Atım Kanadım Proje Koordinatörü tarafından onaylanmış 

ders planları ile birlikte 10 adet, 30’ar dakikalık video kaydını tamamlamış olmaları; 
 

kaydı şartı ile Federasyon tarafından düzenlenecek Adaptif Binicilik 1. Kademe Eğitmen Sınavına girmeye hak 

kazanırlar. Ancak bahsi geçen eğitmen adaylarının Adaptif Binicilik 1. Kademe Eğitmeni olmaya hak 
kazanmaları için yıllık vizesi yapılmış Federasyon 1.Kademe veya daha üst seviye Antrenör olmaları zorunludur. 
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İşbu Madde hükümlerine uygun olarak Adaptif Binicilik 1. Kademe Eğitmen Sınavını başarıyla geçen ve Adaptif 

Binicilik 1. Kademe Eğitmeni olmaya hak kazanan eğitmenler, özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan 
bireylere Adaptif Binicilik eğitimi vermeye hak kazanırlar. İlaveten işbu madde kapsamında Adaptif Binicilik 1. 

Kademe Eğitmeni adaylarına gözetmenlik yapabilirler.  
  

ii. Adaptif Binicilik 2. Kademe Eğitmenleri:  
 

Adaptif Binicilik 2. Kademe Eğitmen adayları,  

 
a. En az 21 yaşında olmaları; 

b. Adaptif Binicilik 1. Kademe Eğitmeni olmaları; 
c. 1 Yıl süreyle faal olarak Adaptif Binicilik 1. Kademe Eğitmeni olarak görev yapmaları ve özel eğitim ve 

rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylere bir yıl içinde toplam 120 saat grup dersleri vermiş olmaları 

(Gruplar: min.2 – max.6 kişi) (Süreler: 2 kişi -30 dak.; 3 kişi – 45 dak.; 4 kişi - 60 dak.) ve Madde 7 
hükümleri uyarınca her bir birey için ayrı ayrı hazırlamış oldukları ders planlarını Atım Kanadım Proje 

Koordinatörü’nün onayına sunmaları; ve 
d. Federasyon tarafından Atım Kanadım Projesi kapsamında Adaptif Binicilik 2. Kademe Eğitmen adayları 

için düzenlenecek en az 1 adet kurs veya semineri başarıyla tamamlamış olmaları; 

 
kaydı şartı ile Federasyon tarafından düzenlenecek Adaptif Binicilik 2. Kademe Eğitmen Sınavına girmeye hak 

kazanırlar. 
 

İşbu Madde hükümlerine uygun olarak Adaptif Binicilik 2. Kademe Eğitmeni olmaya hak kazanan eğitmenler, 
Federasyon tarafından Adaptif Binicilik 1. Kademe Eğitmenleri için Atım Kanadım Projesi kapsamında 

düzenlenecek kurs veya seminerlerde eğitmenlik yapabilirler. 

 
İşbu Talimatın yayımlanmasından evvel veya yayımlanmasını takiben 6 ay içerisinde, Federasyon tarafından 

Atım Kanadım Projesi kapsamında yurt dışında Federasyon tarafından belirlenmiş yetkin eğitim programlarına 
katılmak maksadıyla gönderilmiş eğitmenler, eğitimlerini kanıtlayan belgelerin Federasyon’a iletilmesini ve 

Federasyonca onaylanmasını takiben doğrudan Adaptif Binicilik 2. Kademe Eğitmeni olmaya hak kazanırlar. 

İşbu paragrafta belirtilen yurt dışında Federasyon tarafından belirlenmiş yetkin eğitim programlarına katılmış 
ve Adaptif Binicilik 2. Kademe Eğitmeni olmaya hak kazanmış eğitmenler, Atım Kanadım Proje 

Koordinatörü’nün görevlendirmesi ile Binicilik 2. Kademe Eğitmenleri için Atım Kanadım Projesi kapsamında 
düzenlenecek kurs veya seminerlerde eğitmenlik yapabilirler. 

 

Eğitmenlerin Görevlendirilmesi 

Madde 7 

 

Adaptif Binicilik Eğitmenlerinin, 
  

a. ders öncesi özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin sorunlarını tam olarak tanımaları ve 

kendi dosyalarında kayıt altına almaları bu maksatla EK-1 dahil ancak onunla sınırlı olmamak kaydı ile 
tüm belgeleri temin etmeleri;  

b. özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin sorunlarını göz önünde bulundurarak ilgili 
biniciye özel ders planları yapmaları ve bahsi geçen planları kendi dosyalarında kayıt altına almaları; 

ve  
c. özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin güvenliği için ilgili Tesiste, ilgili binici için gerekli 

tüm tedbirlerin alındığını teyit etmeleri aksi takdirde eğitim vermekten kaçınmaları ve aksaklılar 

hususunda Federasyon’u derhal bilgilendirmeleri  
 

zorunludur.  
 

Eğitim Programları 

Madde 8  
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Eğitim Kurulu, Adaptif Binicilik Eğitmenlerinin kademeleri itibariyle Adaptif At Binişi Eğitim Programlarında 

uygulanacak ders saatlerinin süresini uzatmaya, bu programdaki derslere yeni dersler ilave ederek ders içerik 
ve/veya isimlerini değiştirmeye ve/veya çıkarmaya yetkilidir. 

 
Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek eğitim görevlileri, yüksek öğrenim görmüş, 

tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip, bilimsel çalışma ve araştırması 

olanlar arasından Federasyon tarafından görevlendirilir. 
 

Özel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek eğitim görevlileri, konusunda uzman uluslararası 

geçerli belgeye sahip olan kişiler arasından Atım Kanadım Proje Koordinatörü’nün önerileri doğrultusunda 
Federasyon tarafından seçilir. 

 

Atların Seçimi ve Bakımı 

Madde 9 

 

At seçimi Tesisin kendine özgü ihtiyaçları ile belirlenir. Atın sağlığı, yaşı, medikal geçmişi, atın davranışsal 

geçmişi ve mizacı, Adaptif Biniciliğin güvenliğini sağlamak açısından önemli olup dikkate alınmalıdır. 

 

i. Doğru davranış biçimi ve kaliteli hareket sağlaması açısından atın ayaklarında bacaklarında ve 

gözlerinde sakatlığı olmamalıdır. 

ii. Tımar edilirken, eyerlenirken, biniş ve iniş esnasında, egzersizler ve duruşta yapılan diğer faaliyetler 

esnasında sakin bir şekilde durmalıdır. 

iii. Ata binişlerin kolay, atın yürüyüşü rahat, yan yürüyücülerinde atın yanında rahat hareket etmesi 

açısından atın yüksekliği 150 cm ile 165 cm arasında olmalıdır. 

iv. Muhtelif yapılardaki binici tipine uygun şekilde, atların gövdeleri değişik genişliklerde olmalıdır. 

v. Ritmik hareketleri, muntazam adımları olmalı, diğer atların yanında sakin davranmalıdır. 

vi. Yüksek seslere, gürültülere, rüzgar ve ani hareketler gibi dış etkenlere yüksek toleranslı olmalıdır. 

vii. Yeni şeyler öğrenmeye hevesli olmalı, yeni durumlara kolay adapte olmalıdır. 

viii. Sağlıklı olmalı, kötü alışkanlıkları olmamalıdır. 

ix. Adaptif Biniciliğe uygun herhangi bir ırktan olmalıdır. 

x. Onu yedekte tutan biri varken kaçma reaksiyonu olmamalıdır. 

xi. Eğitim programında belirtildiği gibi katılımcının doğal ve yapay yardımlarına uygun şekilde tepki 

vermelidir. 

xii. Bir atın refahı, bir eğitim ve kondisyona sokma programını etkili şekilde uygulama becerisine sahip 

deneyimli personel tarafından düzenli olarak çalıştırılmasına bağlıdır. Özel korkuları, hassasiyetleri ve 
kötü huyları olan atların bu problemlerinin çözülmesi ve problem devam ediyorsa kullanılmaması 

gereklidir. 

xiii. Topallık, sırt ağrısı ve cidago yarası gibi sağlık problemleri atın performansını ve mizacını etkiler. 

Sağlam olmayan bir at problem çözülene dek programdan çıkartılmalıdır. 

xiv. Bir çalışma seansı arasında herhangi uzun molalar verilmeyen sürekli kullanım süresidir. Her atın 

çalıştığı saatlerin ve bu esnada neler yaptığının (yani ders verme, biniş, atlı terapi, psikoterapi) 
kayıtları tutulmalıdır. 

xv. Atlara düzenli olarak tırnakların düzeltilmesi ve/veya nallanması da dahil olmak üzere uygun 

tırnak bakımı yapılmalıdır. Atlar düzenli bir şekilde muayene edilmeli, aşılanmalı ve parazit ilacı 
uygulanmalıdır. Dişler kontrol edilmeli ve gereken şekilde törpülenmelidir. 

xvi. Her bir at için, atların gereken günlük rasyoları almasını sağlayan yazılı beslenme tabloları tutulmalıdır. 

Beslenme tablolarına kolayca erişilebilmelidir. 
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3. BÖLÜM  -  TESİSLER, YETERLİLİK BELGESİ VE DENETİM 

 

Tesisler ve Yeterlilik Belgesi 

Madde 10 

 

Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kulüpler tarafından işletilecek ve işbu Talimat hükümleri uyarınca faaliyet 

gösterecek beden eğitimi ve spor tesisleri için Federasyon’dan Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu olup, bu 
maksatla Tesislere Yeterlilik Belgesi verilmesi, Yeterlilik Belgesinin yenilenmesi ve/veya iptaline ilişkin olarak 

Federasyonca görevlendirilen Tesis Denetleme Kurulu tarafından denetim yapılır.  
 

İşbu Talimat hükümleri uyarınca Atım Kanadım Projesi ve/veya Federasyon tarafından düzenlenecek sair 

projelerin uygulanacağı Tesislere dair kural ve uygulamalar Yönetim Kurulu tarafından ayrıca çıkarılacak 
talimat(lar) ile düzenlenecektir. 

 
Fiziksel Koşullar 

Madde 11 

 
i. Tesis yönetimi asgari güvenlik tedbirlerini almak ve acil durum prosedürlerinin personele dağıtılmasını 

ve tüm Tesis’te uygulanmasını sağlamak zorundadır.  

ii. Asgari güvenlik bilgilerinin merkezde belirli yerlere asılması zorunlu olup eğitimciler asgari güvenlik 
tedbirleri alınmaksızın eğitim veremezler.   

iii. Tesis’te ilk yardım malzemesi bulundurulması zorunludur. 
iv. Tesis yönetimi tüm binici adayları ve biniciler için medikal geçmiş, güncel sağlık raporları, veli ve 

okulundan alınan gerekli izin kağıtları, profil dosyaları ve değerlendirme raporlarını temin etmeli ve 

Tesis’te bulundurmalıdır. 
v. Down Sendromlu hastalar için “Atlantoaksiyal İnstabilite” tasdik edilmiş olmak üzere, her katılımcı için 

uzman doktor tarafından imzalı güncel sağlık raporu ve gerekli evrakın Tesis’te bulundurulması 
zorunludur. 

vi. Tesis yönetimi tüm binicilere ilişkin bilgilerin ve kayıtların gizliliğini gösteren yazılı bir formu Tesis 
personeline ve ilgili eğitmen(ler)’e imzalatacaktır.  

vii. Tesis yönetimi yer yıl tüm binicilerin hakkındaki bilgilerin güncellenmesini sağlayacak ve bahsi geçen 

bilgilerin gizlilik içinde saklanması maksadıyla gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 

 

Denetim 

Madde 12  
 

Yeterlilik Belgesi alacak Tesislerde Federasyonca görevlendirilen Tesis Denetleme Kurulu tarafından denetim 
yapılır. Yapılacak denetim Türkiye Binicilik Federasyonu Binicilik Tesisleri Denetleme Talimatı hükümleri 

çerçevesinde yürütülür. 

 

4. BÖLÜM  -  DİĞER HÜKÜMLER 

 

Talimatta Yer Almayan Konular 

Madde 13  

Bu Talimatta hüküm bulunmayan hususlarda Federasyon Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda işlem yapılır. 

Yürürlük 

Madde 14  

Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
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Madde 15  

Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür. 
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EK –1  

 

[Tarih] 

 

MUVAFAKATNAME 
 

Velisi/bakıcısı/sorumlusu bulunduğum [Binici Adayının İsmi] ’ın, [Binicilik Tesisinin İsmi] ‘de binicilik 

sporunu yapmasına muvafakat eder, bu kişinin sağlık sorunları ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak işbu 

belgede bildireceğimi, aksi halde kaza ve sağlık problemlerinin gerçekleşmesi halinde kusurun kendimde 

olacağını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.  

 
Çalıştıranın, izin verdiğim kişinin, şartlarına uygun binicilik usul ve uygulamaları hakkında beni bilgilendirdiğini 

ve bu konuda onayımı aldıklarını kabul ederim.  
 

Muvafakat ettiğim kişinin, ilgili tesiste binicilik sporunu yaparken, eğitim ve tanıtım amaçlı fotoğraf ve 

videolarının çekilebileceği ve/veya yayınlanabileceği konusunda tarafımdan, onay alınmıştır. Sonradan hiçbir 
itirazda bulunmayacağımı ve maddi/manevi hak talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.  

 
Muvafakat ettiğim kişinin; velisi/bakıcısı/sorumlusu olduğumu kabul eder; aksi bir durumun tespiti ve sonuçları 

halinde, tüm maddi, hukuki ve cezai sorumlulukların tarafıma ait olacağını şimdiden beyan ve taahhüt ederim. 

 
BİNİCİ SAĞLIK BİLGİLERİ  

 
BİNİCİ AD SOYAD   : 

TC KİMLİK NO. – DOĞUM TARİHİ : 

KAN GRUBU    : 
GEÇİRMİŞ OLDUĞU AMELİYATLAR : 

 
 

GEÇİRMİŞ OLDUĞU VEYA DEVAM 

EDEN ÖNEMLİ FİZİKSEL VE/VEYA 

RUHSAL RAHATSIZLIKLAR  : 

 
 

SÜREKLİ VEYA UZUN DÖNEM  

KULLANILAN/KULLANILMIŞ İLAÇLAR : 

 

ENGELLİ İSE ENGEL BİLGİLERİ  : 
 

 
Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder, tarafımca eksik/yanlış bilgi verilmesi halinde oluşabilecek 

her türlü; maddi, manevi ve sağlık problemlerinde sorumlu olacağımı ve ilgili tesis ve/veya eğitmenden her 
hangi bir talepte bulunmayacağımı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

AD SOYAD 
 

İMZA 


