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At sahibi olmak çok keyifli ve güzel bir duygudur. Bir kere ata binmeye ve atların bulunduğu ortamlarda vakit geçirmeye
başladığınızda bu kendine has duygudan bir daha uzak kalmak istemeyebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlarınız ve size atçılık
konusunda yardımcı olan kişiler de sizi at alma konusunda heveslendirebilirler.
Hayatın ve ticaretin her alanında olduğu gibi at satışlarında da gerek ülkemizde, gerekse yabancı ülkelerde güven
duygusunu sarsan birçok olayla karşılaşılmaktadır. Aldığınız atın, iyileşmesi çok zor eski bir probleminin olduğunu onu
satın aldıktan sonra öğrenmeniz sizi oldukça zor bir duruma sokacaktır. Duygusal olarak bağlandığınız atı geri vermek
zorunda kalmak, sakatlığından dolayı yararlanamadığınız ve satamadığınız bir ata ömür boyu bakmak durumunda olmak
ya da atınızı aldığınız fiyattan çok daha düşük bir fiyata satmak birçok kişinin başına gelen durumlardır.
Aşağıda bu konularla ilgili birçok at sahibinin yaşamış olduğu çarpıcı olaylar ve gözlemler yer almaktadır. Özellikle daha
önce hiç at satınalmadıysanız bu yazıları dikkatle okuyup yazıları bizimle paylaşan at sahiplerinin deneyimlerinden
faydalanabilirsiniz. Ayrıca at satınalma konusundaki bilgilerinizi artırarak ve alacağınız atı kullanım amacınıza yönelik
kapsamlı bir satınalma muayenesinden geçirerek karşılaşabileceğiniz olumsuzlukları en aza indirebilirsiniz.
Yazılarda yer alan bilgileri paylaşan tüm at sahiplerine teşekkür ediyoruz.
On dakikada ömür boyu bağlanmak
On yaşındaki oğlum, bir yıldır at biniyordu. Antrenörlerinin de yönlendirmesiyle ona bir at almaya karar verdik. Bu karar
ani olarak 10 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde verildi. Yeni atımız hemen geldi. Fakat maalesef atın sol ön ayağında
bir problem varmış. Biz bu sakatlığı atı aldıktan tam üç hafta sonra diğer at sahiplerinin bizi uyarmasıyla öğrendik. Oğlum
daha ilk andan itibaren ata öyle bir bağlandı ve sevdi ki sakatlığından dolayı ona binemediği için günlerce ağladı. Atımız bir
yıldır bizimle ve inşallah ömrünün sonuna kadar da bizimle kalacak. Ancak ne yazık ki oğlum sürekli başka kiralık atlara
biniyor ve yakında yarışmalara katılacak. Görünen o ki oğlumun bu sporu devam ettirebilmesi için sağlıklı bir at daha
almamız gerekiyor fakat bu durum bizi maddi olarak çok zorlayacak. Keşke at alma ve at sahibi olma konularında bilgili
olarak bu işe kalkışsaydık. Tek tesellimiz ilk atımız sakat olsa da olmasa da ona ömür boyu sürecek sevgimizi ve ilgimizi
vereceğimizi bilmemizdir. O şanslı bir at 
Hediye atımız
Bize hediye olarak gelen atımızla ilgili yaşadıklarımızı anlatmak istedim. Babam ticaret ile uğraşıyor. Benim atlara olan
sevgimi bilen bir iş ortağı benim için ailemize bir at hediye etmek istediğini söylemiş. Babam bu haberi evde bizimle
paylaştığında çok mutlu oldum. Maddi imkanlarımız elvermesine rağmen şimdiye kadar bir atım olabileceğini
düşünmemiştim. Daha atımız gelmeden hemen at bakımı ile ilgili kitaplar alarak ona kendimi hazırlamak istedim. Ve
sonunda 12 yaşında olduğu söylenen güzel kısrağımız geldi. Ancak geldikten bir hafta sonra bir öksürük problemiyle
karşılaştık ve veteriner çağırdık. Veteriner muayeneye başlamadan önce atın yaşını, onu ne zamandan beri tanıdığımızı,
daha önce böyle bir sorun yaşayıp yaşamadığını sordu. Atın bir hafta önce geldiğini, geçmişiyle ilgili bilgimiz olmadığını,
sadece 12 yaşında olduğunu bildiğimizi söyledik. Muayeneye başlayan veteriner atın yaşını kontrol etmek için de dişlerine
baktı. Ardından sağlık durumu ile ilgili bilgileri açıkladıktan sonra, üzülerek atın yaşının 20’nin üzerinde olduğunu
söylemesi gerektiğini belirtti. Ben çok şaşırdım, babamsa gerçekten çok sinirlendi. Hemen atı bize hediye eden kişiyi aradı.
Ancak o da atı bizim için başkasından satınalmış ve durumdan haberi yoktu. Atı aldığı kişiye durumu bildireceğini söyledi.
Ertesi gün atımız geri gönderildi. Giden atın yerine kısa bir süre sonra 21 yaşında yakışıklı bir iğdiş geldi. Bu atın da yaşı
oldukça büyüktü ancak bu sefer atın yaşı ve diğer bilgileri bize doğru olarak söylenmişti. Yaklaşık bir yıldır bizimle birlikte
ve şu anda o da biz de çok mutluyuz. Her fırsatta yanına giderek onunla ilgileniyorum ve çok keyifli vakitler geçiriyoruz. İlk
gelen atı geri gönderme sebebimiz ise yalnızca kandırılmış olmanın verdiği histi. Eğer onun da gerçek yaşı söylenmiş
olsaydı tabii ki seve seve kabul edecektik.
Gümrüğe takılan at
Birkaç yıl önce bir arkadaşımın başına gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Kendisi ilk defa yurt dışından bir at satın
almıştı. Bu atın at taşıma aracı ile Türkiye’ye gelme süresi gümrük işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle uzadı ve yaklaşık bir
haftayı buldu. Bu süre zarfında araçtan hiç çıkmamış olan at, İstanbul’a geldiğinde oldukça yorgun ve halsizdi. 11 yaşındaki
kısrak geldiği ilk gece sancılandı ve daha sonra ishal oldu. İki gün sonra da arpalama geçiren at iyileşemeyince ötenazi
edildi ve ne yazık ki hayatını kaybetmiş oldu. Araçta bekletilme süresi bu kadar uzamasaydı belki de at hastalanmayacak ve
ölmeyecekti. Bu tür olayların yaşanmaması için özellikle yurt dışından getirilen atların gümrük işlemlerinin önceden çok iyi
organize edilmesi hayati önem taşımaktadır.
Official Member of
Equine Vet International ®

PREPURCHASE EXAMINATION
Informing Documents

Ex.00.05.01.00
Rev. 01 TR

At Satınalma ile ilgili

Yaşanmış Deneyimler

At İstanbul Veteriner Kliniği
tarafından tüm at severler
için hazırlanmıştır
www.atistanbul.com

Bir yıldır atıma binmiyorum
Merhaba, yaklaşık iki sene önce bir at satın aldım. O zamanlar ata binmeye yeni başlamıştım ve bu spordan çok keyif
alıyordum. Her seferinde farklı bir ata binmektense binicilik derslerime kendi atımla devam etmek istedim ve bir at
satınalmaya karar verdim. Antrenörüm benim için bir at beğendi ve atı görmeye gittik. O zamana kadar sadece 7-8 defa
binicilik dersi almıştım. Atın bakımı ve sağlığı hakkında herhangi bir bilgim yoktu. Atın yürüyüşünün nasıl olduğunu,
topallayıp topallamadığını anlayamazdım. Atı gördüm ve çok beğendim. Çok sakin, iyi huylu, tecrübeli ve yakışıklı iğdiş bir
Arap’tı. Atı bir veterinere göstermemiz gerekip gerekmediğini sorduğumda hem antrenörüm hem de satıcı durumunun
gayet iyi olduğunu, üstelik fiyatının da makul olduğunu söylediler. Bu fiyattaki bir at için yüksek bir muayene ücreti
ödemenin mantıklı olmadığını belirttiler. Onlara güvendim ve atı satınalarak bizim tesise götürdük. Çok heveslenmiştim ve
her gün işten çıkıp ata geliyordum. Atı aldıktan kısa bir süre sonra, atları olan bir yakınım biniş sırasında beni izliyordu.
Attan indiğimde bana atımın topalladığının farkında olup olmadığını sordu. Ben bu durumu hiçbir şekilde fark etmemiştim.
Ardından bir veteriner çağırdık ve atı muayene etmesini istedik. Muayene sonucunda veteriner hekim problemin topuk
ekleminden kaynaklandığını, kemiklerdeki durumu görmek için röntgen çekeceğini belirtti. Bu sırada tesadüfen atın eski
veterineri ile görüştük ve kendisi bu atın eski röntgenlerinin hala elinde olduğunu, eklemde iyileşmesi mümkün olmayan
ciddi bir probleminin olduğunu söyledi. Bizim veterinerimizin röntgen görüntüleri ile eski röntgen görüntüleri bire bir
uyuyordu. Veteriner söz konusu problemi röntgen üzerinde gösterdiğinde ben bile oldukça ciddi bir sorun olduğunu
kolaylıkla anlayabildim. Bu saatten sonra topal olduğunu bile bile atıma binemezdim. Onu bu şekilde satmaya çalışmak ise
birilerini kandırmak olacaktı. Maalesef bir yıldan fazla bir süredir atıma binmiyorum ve bakımını üstlenmeye devam
ediyorum. Keşke atı almadan önce veterinere muayene ettirseydim. Böylece bu belirgin sorunu o zaman görmüş olacaktık
ve atı almayacaktık. Üstelik o zaman ödemekten çekindiğimiz parayı her ay fazlasıyla ödüyorum.
Muayene raporu
Uzun zamandır at biniyorum ve engel atlama müsabakalarına katılıyorum. Birkaç senedir katıldığım 100 cm
yüksekliğindeki müsabakaları bırakıp daha yüksek sınıftaki müsabakalara girebileceğimi düşündüğümde yeni bir at
satınalmaya karar verdim. Antrenörümün de desteğiyle birlikte Hollanda’ya gittik ve at bakmaya başladık. Denediğim
birkaç at arasında biriyle uyumumuz çok iyiydi. Atı almadan önce oradaki bir veteriner hekime satınalma muayenesi
yaptırdık. Atın röntgenleri çekildi, raporları hazırlandı. Atı satan kişi tarafından atın gayet sağlıklı olduğu ve herhangi bir
probleminin olmadığı bize bildirildi. Atın satınalma işlemlerini yaptıktan ve muayene ücretlerini ödedikten sonra
Türkiye’ye döndük. Bir ay boyunca atımla çok güzel çalıştıktan sonra birden ön sol bacağından topallamaya başladı.
Çağırdığımız veteriner hekim tarafından muayene edildi ve çekilen röntgenlerde ön sol bukağılık ekleminde bir parça kırığı
(chip) olduğu tespit edildi. Veteriner hekim atı bir ay önce aldığımızı öğrenince satınalma sırasında çekilen röntgenlerin
bulunup bulunmadığını sordu. Ona eski röntgenleri gösterdiğimizde aynı bulgunun o zaman da bulunduğunu söyledi ve o
muayene karşılığında yazılı bir rapor alıp almadığımızı sordu. Kendisine Hollanda ’lı veterinerin hazırladığı raporu
gösterdik. O raporu ilk defa o zaman detaylı bir şekilde incelediğimizi fark ettik. Çünkü raporda röntgende parça kırık
görüldüğü yazılıydı. Ancak bize sözlü olarak bildirilen bunun tam aksiydi. Sözlü ifade ispatlanamayacağı için bu durumda
atın iadesi konusunda hiçbir hak iddia edemeyeceğimizi veteriner hekimimizden öğrenmiş olduk. Rapor Hollanda dilinde
olduğu için rapora bakmamıştık bile. Ancak röntgen bulgularına verilen puanlamadan biraz haberdar olup rapora göz
atmış olsaydık söz konusu puanlamanın ciddi bir bulguyu belirtiyor olduğunu anlayabilecektik. Bilgi eksikliğimiz bizi
gerçekten büyük maddi zarara uğrattı.

Sizin de başınızdan bu tür olaylar geçtiyse ve başkalarının bu deneyiminizden faydalanmasını istiyorsanız lütfen info@atistanbul.com adresimize yazınız.
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