
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU 

KATEGORİ SINAV TALİMATI 

 

1. BÖLÜM  -  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR 

 

Amaç 

 

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Federasyon’dan almış oldukları lisansla yarışmalara katılabilmeleri 
maksadıyla, yeni binicilerin yarışma yeteneğini belirlemek ve at terbiyesi, engel atlama, atlı dayanıklılık, 

üç günlük yarışma dallarında sınava girecek sporcular ve sınavı yapacak kişiler ile ilgili usul ve esasların 
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından belirlenmesidir. 

  
Kapsam 

 

Madde 2- Bu Talimat, lisanslı biniciler ile kategori sınavlarını yapacak kişileri kapsar. 
  

Dayanak 
 

Madde 3- Bu Talimat 06/03/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye 

Binicilik Federasyonu Ana Statü’süne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
 

Madde 4- Bu Talimatta geçen; 
 

a. 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.  Sınav  : Kategori sınavlarını, 

f.  Sınav Kurulu : Teknik Komiteler İcra Kurulunu, 

g.  Sınav Denetçisi : Sınav Kurulu tarafından atanan kişi veya kişileri, 
h.  Binicilik Kitabı : Federasyon tarafından zaman zaman ilan edilecek kaynak 

kitabı, 
i.  Sporcu : Binicilik sporu yapan lisanslı tüm sporcuları,  

 

 

2. BÖLÜM  -  ESAS HÜKÜMLER 

 
 

Sınavlar ve Federasyon’un Yetkisi 

 
Madde 5-  

 
5.1 Türkiye’de yapılan sınavlar, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili     

      kıldığı kişi veya kişiler tarafından yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılamaz.   

 
5.2 Uygulamalı Sınavlar esnasında zorunlu kamera kaydı yapılacak olup tüm uygulamalı sınavlar 

başlangıçtan sona erinceye değin videoya kaydedilecektir. Video kayıtları sınav tarihinden itibaren 
en geç 10 iş günü içinde Federasyona DVD formatında ilgili Kulüp tarafından teslim edilecektir.  

 
5.3 Uygulamalı Sınav esnasında ambulans hazır bulundurulması zorunlu olup, ambulans gider ve 

      masrafını sınavı talep eden kulüp ve/veya kulüpler ödeyecektir. Ambulans hazır bulunmadan sınav 

      başlamayacaktır.   



 

5.4 Sınav yer ve zamanını belirlemeye Sınav Kurulu yetkili olup, Sınav esnasında Sınav Denetçisi(leri) 

hazır bulunacaktır. Sınav tarihleri Sınav Kurulu tarafından kendi takdirinde olmak üzere periyodik 
aralıklarla veyahut ihtiyaç görülen sıklıkta belirlenebileceği gibi Kulüpler tarafından yapılacak 

müracaatlar ile bünyelerinde kayıtlı en az 15 Sporcunun (tüm branşlar dahil) Sınava katılmak 
istediğinin bildirilmesi üzerine yine Federasyon tarafından belirlenecek tarihlerde yapılabilir. Her bir 

Kulübün en fazla 4 ayda bir Sınav düzenlenmesini talep etme hakkı mevcuttur.  

 
5.5 Sınav Kurulu görevini, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda ve adaletli bir şekilde yerine getirir. 

 
5.6 Kategori sınavlarına katılabilmek için, sporcunun daha önceden lisanslı binici olma zorunluluğu 

vardır. P III Kategorisi alan biniciler yaşları dolduğu takdirde büyük atla Engel Atlama    
yarışmalarına girmek için sınava katılmalarına gerek yoktur. Federasyon’a yapacakları başvuru ile 

yıldız kategorisine geçmek istediklerini bildirecekler ve başvuruları Federasyon tarafından 

değerlendirilip uygun görüldükten sonra yıldız kategorisine geçecektirler.   
 

Kategori Sınavları 
 

Madde 6- Kategori sınavları aşağıda belirtilmiştir:  

 
6.1 Kategori A Sınavı (Yazılı Sınav ve uygulamalı At Terbiyesi testi ); 

 
6.2 Atlı Dayanıklılık Sınavı (Yazılı Sınav, Atlı Dayanıklılık Pratik Testi ve 20/30 km Atlı Dayanıklılık Testi 

Uygulaması);  
 

6.3 Kategori B Sınavı (Uygulamalı At Terbiyesi Testi ve Uygulamalı Engel Atlama parkuru) olarak 

uygulanır; 
 

6.4 Üç Günlük Yarışma Sınavında Kategori B Sınavı’na ilaveten sporcunun mini derby yarışmalarındaki 
At Terbiyesi ve Engel Atlama gruplarına katılarak yarışmayı tamamlamış olma şartı aranır fakat 

derece için tasnife alınmazlar. 

  
Kategori A Sınavı 

 
Madde 7- Kategori A Sınavında (Yazılı Sınav Ve At Terbiyesi Uygulama Sınavı) uygulanacak temel 

esaslar şunlardır:  

 
7.1 Yazılı sınav birlikteliği sağlama yönünden topluca yapılır. Sonuçlar Sınav Kurulu tarafından 

duyurulur. 
 

7.2 Sınava katılanlar Federasyon tarafından yayınlanan Binicilik Kitabı (1)’ den sorumludur. Federasyon 
istediği takdirde her hangi bir süre sınırı ile bağlı olmaksızın Binicilik Kitabını değiştirme yetkisine 

sahiptir. Federasyon Binicilik Kitabında değişiklik yaptığı takdirde bunu ilan etmek zorundadır. 

 
7.3 Federasyon her sınavda değişik sorular sorabilir. Sınava katılanların yazılı sınavda 100 üzerinden 

50 geçer not alması zorunludur. Yazılı sınavdan geçer not alamayan sporcular At terbiyesi 
uygulama sınavlarına giremez. 

 

7.4 At Terbiyesi uygulama sınavına katılan sporcu Binicilik Kitabı ile verilen At Terbiyesi izinden 
sorumludur. Federasyon izi değiştirme yetkisine sahiptir. 

 
7.5 At Terbiyesi izindeki hareketlerin her birine puan verilmez. Bunun yerine Binicinin;  

a. Oturuşuna,  
b. Temel uyarı ve yardımları doğru olarak uygulayıp uygulamadığına, 

c. At üzerindeki yumuşaklığına,  

d. At ile olan denge ve uyumuna,  
e. Atına olan hâkimiyetine 

f. Doğruluk, ileri gidicilik ve sükûnet(sakin olma)  



g. Serbestliğine 

h. Kendine güvenine  

i. Emniyetli binişine  
esaslarına bakılır. 

 
7.6 Doğru Oturuş: Baş dik, gözler ileriye bakıyor olmalıdır. Omuzlar serbest, kollar doğal yerinde  

vücut boyunca paralel, dirsekler vücuda yakın, bilekler düz ve yumuşak, eller atın ağzıyla olan 

teması sürekli korumalıdır. 
 

7.7 Avuç içleri birbirine bakar durumdayken cidagonun bir yumruk üzerinde ve arasına bir yumruk 
girebilecek kadar mesafede olmalıdır. Başparmaklar kırılarak işaret parmağı ikinci boğumu 

üzerinde dizginlere basmalıdır.  
 

7.8 Eller alıkoyma veya koyuverme gibi dizgin yardımlarını uygularken, asla geriye doğru asılmamalı 

veya dizginler boşaltılmamalı, parmak ve bilek hareketleriyle dizgin yardımını uygulamalıdır. Bel 
hafif çukur, göğüs dışarıda olup büst yeteri kadar yumuşak, sabit, doğal ve esnek olmalıdır. 

 
7.9 Yandan bakıldığında baş, omuz, kalça ve topuklar aynı dikey hat üzerinde bulunmalıdır. Üzengiler 

yeteri kadar uzun olmalı, uyluk, diz, baldır ve topuklar atın her iki yanında doğal ve aşağıya doğru 

serbestçe bırakılmalıdır. Dizler kilitlenmemeli, baldırlar ata yakın ve kolan yatağı hizasında atı 
sarmalı, topuklar aşağı basmalıdır. 

 
7.10 Baldır yardımları ihtiyaca göre temas, sıkma, çarpma, ani set çarpma seklinde uygulanır. 

Baldırlar binicinin dengesini bozacak şekilde öne arkaya sallanmamalı, sabit kalmalıdır. Dizginler iki 
elle tutulmalı ve eşit uzunlukta olmalıdır. Dışarıdan bakıldığında at ile binici arasında dengeli, 

uyumlu ve yumuşak bir iletişim göze çarpmalı, yapılan tüm hareketlerde doğruluk, ileri gidicilik ve 

sükûnet(sakinlik) esas olmalıdır.  
 

7.11 Binicinin doğru oturuş kuralları içerisinde atı ile olan iletişiminin, kendilerini izleyenlere estetik      
bir görüntü vermesi at terbiyesinin kalitesini gösterecektir. 

 

7.12 Kategori A Sınavını geçemeyen biniciler Kategori B Sınavına katılamazlar. 
 

Kategori B Sınavı 
 

Madde 8- Kategori B Sınavında (At Terbiyesi ve Engel Atlama Uygulamalı Sınavı) uygulanacak temel 

esaslar şunlardır: 
  

8.1 Kategori A Sınavını başarı ile bitiren biniciler Kategori B Sınavına katılabilmek için (en erken 1 ay 
sonra en geç 12 ay içinde) Federasyon tarafından belirlenen At terbiyesi testine katılıp %50 puan 

aldığı takdirde Engel Atlama sınavına katılmaya hak kazanırlar.  
 

8.2 Engel Atlama sınavına katılan adaylar sınavı başarı ile bitirdikleri takdirde Engel atlama 

yarışmalarına girebileceklerdir. Aynı sınavda başarısız olan biniciler bir sonraki Kategori B Sınav 
grubunda sadece engel atlama kısmına iştirak ederler 

 
8.3 Sınava katılan sporcu Binicilik Kitabı ile verilen Engel Atlama izinden sorumludur. Federasyon izi 

değiştirme yetkisine sahiptir. 

 
8.5 Engel Atlama sınavında Binicinin;  

a. genel görünüşüne, 
b. Atı ile olan uyumuna, 

c. Atını kontrol altında tutabilme becerisine, 
d. Atlama pozisyonuna, 

e. Doğruluk, ileri gidicilik ve sükûnet esaslarına  

f. Denge ve tekrar denge 
g. İleri hareket 

h. Emniyetli binişine 



 

bakılır. Gerek görülürse parkur tekrarlanır. 

 
Atlı Dayanıklılık Sınavı  

 
Madde 9- Atlı Dayanıklılık Sınavında (Yazılı Sınav, Atlı Dayanıklılık Pratik Testi ve 20/30 km Atlı 

Dayanıklılık Testi Uygulaması) uygulanacak temel esaslar şunlardır: 

  
9.1 Binicilerin Kategori A yazılı sınavını ve Kategori A Yazılı sınavı içinde ayrı bir bölüm halinde yer alan 

Atlı Dayanıklılığa ilişkin ilave soruları ve akabinde Atlı Dayanıklılık pratik testini başarıyla 
tamamlamaları gerektir.  

 
9.2 Bu sınavlardan sonra 20/30 km atlı dayanıklılık uygulama testini (UAD-L) başarıyla tamamlamaları 

      gerekir. (Metabolik sebeplerle elenme hariç)  

 
9.3 İşbu Talimat Madde 7’de geçen Kategori A Sınavında (Yazılı Sınav Ve At Terbiyesi Uygulama  

      Sınavı) uygulanacak temel esaslar Atlı Dayanıklılık Sınavları için geçerli olacaktır.  
 

Üç Günlük Yarışma  

 
Madde 10- Üç Günlük Yarışma sınavında uygulanacak temel esaslar şunlardır: 

 
10.1 Biniciler Kategori A Sınavını (Yazılı Sınav ve At Terbiyesi Testi) başarıyla tamamlamak  

mecburiyetindedir. 
 

10.2 Bu sınavdan 1 ile 3 ay içinde girecekleri Kategori B Sınavında, At terbiyesi testine katılıp %50 

puan aldığı takdirde Engel Atlama sınavına katılmaya hak kazanırlar. 
 

10.3 Üç Günlük Yarışma Sınavında Kategori B Sınavı’na ilaveten sporcunun mini derby yarışmalarındaki 
At Terbiyesi ve Engel Atlama gruplarına katılarak yarışmayı tamamlamış olma şartı aranır fakat derece 

için tasnife alınmazlar. 

 
Sınav Sonuçları 

 
Madde 11- Sınav sonuçları ilgili sınav tarihinden itibaren 5 işgünü içinde Sınav Denetçisi(leri) 

tarafından Sınav Kurulu’na bildirilir ve Sınav Kurulu tarafından ilan edilir. 

 
Sınav Ücreti 

 
Madde 12 - Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılayacak olup, Sınav giriş ücretleri 

her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. 
 

Sınav Sonucuna İtiraz 

 
Madde 13-  Sınava giren kişiler Sınav sonucuna itiraz edebilir ve Sınav ile ilgili yazılı belgeler 

ve/veya video kayıtlarının Sınav Kurulunca tekrar incelenmesini talep edebilirler. İtiraza söz konusu 
bilgilerin Sınav Kurulu tarafından yapılacak incelemede de değişmemesi halinde, tekrar bir denetleme 

talep edilemez.  

 
 

3. BÖLÜM  -  DİĞER HÜKÜMLER 

 

 
Talimatta Yer Almayan Hususlar 

 
Madde 14- Bu Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama yapmaya Yönetim 

Kurulu yetkilidir. 



  

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
 

Madde 15- Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte 19.12.2006 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararına 
istinaden çıkarılmış Türkiye Binicilik Federasyonu Kategori Belgesi Sınavları Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 
 

Madde 16- Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Binicilik Federasyonu resmî internet 
sitelerinde yayımlanarak yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

 

Madde 17- Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 
 


