Satınalma muayenesinden önce

At İstanbul Veteriner Kliniği
tarafından tüm at severler
için hazırlanmıştır

(Veteriner hekim muayenesini kapsamayan bilgiler)

www.atistanbul.com

Atla ilgili öğrenilmesi gerekenler
Her atın farklı bir yapısı ve karakteri vardır. Geçmişi
hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olursak, atı da o
kadar iyi tanıyabiliriz. At alırken bakımı, tımarı, nal
çakımı ve nakil işlemi kolay ve sorunsuz olan atlar
tercih edilir. Daha önce geçirmiş olduğu hastalık ve
sakatlıkların bilinmesi, problemlerin yeniden oluşma
riskini değerlendirebilmeyi sağlar. Bu yüzden atı satan
kişinin de atı çok iyi tanıması ve size atın geçmişi ile ilgili
önemli bilgiler aktarmasında fayda vardır.

Sağlık

(Alacağınız yanıtları veteriner hekiminiz ile görüşebilirsiniz)

Aşağıdaki listede konulara göre hazırlanmış sorular
bulunmaktadır. Atı almaya karar verip satınalma
muayenesini yaptırmadan önce bu soruların
cevaplarını almanızı tavsiye ederiz.

• Atın şimdiye kadar geçirmiş olduğu hastalıklar?
• Daha önce bir ameliyat geçirdi mi? (At iğdiş ise
kastrasyon hariç! Nörektomi, Kornaj vb. operasyonlar)
• Şimdiye kadar atın nakliyesi ile ilgili sebeplerden dolayı
at kısa süreliğine de olsa hastalandı mı? (Nakliye sonrası
sancı, ateş, ishal vb.)
• Atın şimdiye kadar düzenli olarak kullandığı veya
kullanması gereken ilaçlar var mı?
• Atın bilinen bir alerjisi var mı? (Penisilin, talaş, sap vb.)
• Düzenli olarak aşılama, parazit ilacı uygulamaları, ağız
ve dişlerin kontrolü yapılıyor mu?

Mizaç ve bakım

Kullanım alanı ve atın çalıştırılması

(Bu bilgiler, ata bakacak yeni seyisi ile de paylaşılabilir)

(Yanıtları antrenörünüz ile değerlendirebilirsiniz)

• Atın mizacı nasıl?
(sakin, heyecanlı, ürkek, sinirli, saldırgan vb.)
• Atın kötü alışkanlıkları var mı?
(hava yutanlık, kemirme, ahırda dönme, dışkı yeme vb.)
• Ahırda tek başına mı kalıyordu yoksa başka atlarla grup
halinde mi yaşıyordu? Padok ’a veya büyük çayıra
salınıyor muydu?
• Son zamanlarda hangi yemler ne miktarda veriliyor?
Atın beslenmesi ile ilgili olarak bilinmesi gereken özel
konular ve tavsiyeler var mı?
• Atın bakımı ile ilgili olarak bilinmesi gereken özel
konular ve tavsiyeler var mı? Altlık malzeme olarak ne
kullanılması tavsiye ediliyor? (pirinç sapı, talaş vb. ya da
fark etmez mi?)
• At tımar edilmeye, eyerin sırtına yerleştirilmesine veya
kolanın sıkılmasına karşı tepki gösteriyor mu?
Kulaklarını kısıyor mu?
• Maya demiri ile tırnakların temizliği için bacakları
kaldırılırken sorun çıkartıyor mu? Özellikle arka
bacaklarıyla çifte atma tehlikesi var mı?
• Tıraş makinesine tepki gösteriyor mu?
• At daha önce temelli olarak bir tesisten ayrılıp başka bir
tesise taşındı mı? Bu şekilde kaç tesis değiştirmiş
olabilir? (müsabakalar hariç)
• Atın tanımadığı yeni tesislerde heyecanlanma durumu
oluyor mu? Günübirlik müsabaka ya da temelli
taşınmalarda yeni yere alışma süresi yaklaşık olarak kaç
saat/gün ile tanımlanabilir?
• Atın nakliye aracına binme ve inme gibi sorunları var
mı? Daha önce oldu mu?
• Atın nalbantı kim? Son zamanlarda nalbantı değişti mi?
• Çakım sırasında bacakların kaldırılması vb. problem
çıkartıyor mu?
• Atın şu an kullandığı tipteki nallar ne zamandan beri
kullanılıyor?
• Atın normal çakım süresi (6-8 haftalık periyot) dışında
önerilen başka bir süre var mı?

• At şu an kullanıldığı alan dışında daha önce başka bir
alanda kullanıldı mı? Örneğin şimdi engel atlama atıysa
daha önce dresaj atı olarak kullanıldı mı? veya tam
tersi? Ya da safkan bir at ise daha önce düz koşulara
katıldı mı?
• Atın haftalık çalışma programı ile ilgili tavsiyeler var mı?
Satışa çıkarılma durumundan ötürü son zamanlarda
uzun süreli bir çalışma arası verildi mi? Kaç gün / hafta?
• Atın bundan sonra çalıştırılacağı zeminin yapısı ile ilgili
tavsiyeler var mı?
• Çalışma sırasında atın toplanmasına izin vermediği,
direnç gösterdiği durumlar oluyor mu? Tavsiyeler?
• Atın doğal ileri gidiciliğinin azaldığı durumlar oluyor
mu? Tavsiyeler?
• Atın çapraz dörtnal yaptığı oluyor mu?
• Çalıştırma sırasında atın başını salladığı, kuyruğunu
yamuk tuttuğu, veya kuyruğunu normalden çok salladığı
görüldü mü?
• Atın biniş sırasında ya da engelden sonra sıçrayıp
oynama gibi alışkanlıkları var mı?
• Bu at ile engel atlanıyorsa dikkat edilmesi gereken
konular var mı? Örneğin engelin rengi veya çeşidi
(kombinasyonlar, havuz engeller, doğal engeller, ağaç
kütüğü vs.)
• At engellere saldırıyor mu?
• Biniş ve yarışma sırasında biniciyi kaçırma ihtimali var
mı?
• Manejde çalışırken diğer atlar gidip tek başına
kaldığında davranışlarında değişiklik (huzursuzluk, telaş,
bağırma, işe konsantre olamama) oluyor mu? Çalışma
alanına başka atlar geldiğinde diğer atlarla ilgilenip
konsantrasyonunun bozulması ya da kontrolden çıkma
ihtimali var mı? (Özellikle aygırlar için)
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