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Atların Kariyerleri Sonrası Bakımına İlişkin Rehber, Yarış Atlarının Kariyeri Sonrası Bakımı
(IFAR) Komitesi’nin dünya genelindeki kariyer sonrası çeşitli bakım stratejilerini
değerlendirmesi ve müzakere etmesi sonucunda oluşturulmuştur.
Komite, kariyer sonrası bakım yoluna girecek olan otoriteler için bir yol haritası oluşturmak
ve daha yerleşik ülkeler için temel bir kontrol listesi sağlamak için pratik ve kanıtlanmış
girişimleri seçmiştir. Bu stratejileri uygulayan otoriteler, yarışçılık sektörlerini güçlü ve
sürdürülebilir bir geleceğe konumlandırmış olacaktır.

Rehber, kapsamlı bir kariyer sonrası bakım çerçevesinin temelini oluşturan 6 stratejiyi bir
araya getirmektedir:
1. “Yaşam yönetimi” mevzuatsal olarak gözetim ve farkındalık sağlayan, katılımcı
düzeyinde sorumluluk oluşturan ve ilgili verilerin toplanması için olanak yaratan
kuralların uygulamaya geçilmesi ile ilgilidir.
2. “Geçiş stratejileri” atçılık pazarında yarışlarda koşmayan safkanlar için arz ve talep
oluşturulması hususunu harekete geçirmeye çalışır
3. “Güvenlik ağı” otoritelerin ihmal edilme riski ile karşı karşıya olan safkanları
destekleyen ve onlara yardım eden girişimlerde bulunmasını gerektirir.
4. Yarış otoritelerine halk ile bağlantı kurulması amacıyla yarışlarda koşmayan
safkanların “terapi atı” olarak kullanılması hususunu göz önünde bulundurmaları
tavsiye edilir.
5. “Safkan İngiliz Atı savunuculuğu” atçılık pazarında safkan İngiliz ırkının popülerliğinin
korunmasını sağlamak için önemli bir aktivite olarak tanımlanır.
6. “Network oluşturma” uluslararası alanda gerçekleştirilen en iyi uygulamalardan
öğrenmek ve atçılık camiasıyla bağlantı kurmak için önemli bir araç olarak
vurgulanmaktadır.
Bu stratejilerin tamamı tüm yarışçılık otoriteleri için uygun olmayabilir. Ancak IFAR, tüm
otoritelere uygulamalarını sürekli değerlendirmeyi ve en iyi uygulamaları hayata geçirme
yollarını araştırmayı önerir.

IFAR, yarışçılık ülkeleri arasındaki coğrafi ve sektörel farklılıkları tanıyan ve dünya genelinde
safkan İngiliz atlarının kariyerleri sonrası bakımı hususunu geliştirmek için kurulmuş bağımsız
bir forumdur. Uluslararası Yarış Otoriteleri Federasyonu ile çalışan IFAR, Safkan İngiliz
Atlarının refahının önemine ilişkin farkındalık oluşturacak, yaşam boyu bakım hakkında
eğitimi geliştirecek ve diğer atçılık sporlarındaki eski yarış atlarına yönelik talebin artmasına
yardımcı olacaktır. IFAR hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz:
https://www.internationalracehorseaftercare.com
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Strateji
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1. Yaşam yönetimi

Mevzuatsal olarak gözetim
sağlayan kuralların hayata
geçirilmesi, katılımcı
düzeyinde farkındalık &
sorumluluk oluşturulması,
ilgili verilerin toplanması ve
sektörde şeffaflığın
sağlanması ile ilgilidir.

2. Geçiş stratejileri

Atçılık pazarında yarışlarda
koşmayan safkanlar için arz
ve talep yaratmak da dahil
olmak üzere ikinci bir
kariyere geçiş için destek
bulmaya çalışır.

3. Güvenlik ağı

İhmal edilen ya da ihmal
edilme riski taşıyan atlara
acil durum yardımı ve zaruri
yardımın sağlanması için
stratejiler

4. Atla terapi & halk
ile bağlantı

Yarışlarda koşmayan atların
terapi veya halkın
desteklendiği diğer
girişimlerde kullanılması

• Yetiştiricilik ve yarışçılık
evrelerinde takip edilebilirliği
sağlayan kurallar
• Emeklilik kurallarının bildirimi
(yarışçılık ve yetiştiricilikten)
• Zorunlu emeklilik kuralı
(örneğin 12 yaş)
• Emeklilik verilerinin derlenmesi
ve yayınlanması
• Emeklilik sonrası takip
edilebilirlik stratejilerinin
hayata geçirilmesi
• Yan stratejiler sağlamak.
Örneğin, yeniden idman
yaptırma tesislerinin
işletilmesi, yeniden antrene
edilenler için kalite kontrol
programları
• Yan talep stratejileri. Örneğin,
yarışçılık dışında atçılık
sponsorlukları & destek
programları
• Yarışçılıktan atçılık idaresine
geçiş yolunun basit ve etkin bir
şekilde geliştirilmesi
• At kurtarma vakıfları ve/veya
acil durum veteriner bakımı
geliştirmek, desteklemek veya
bunlara sponsor olmak
• İhtiyaç durumunda olan bir atın
yetkilendirilmiş bir kişi ile
bağlantıda olmasını sağlamak
için idari destek programları
• Gerek duyulduğunda ötenazi
desteği sağlanması
• Yarışçılık otoriteleri koşmayan
atların atla terapi tesislerinde,
okullarda, ıslah hizmetleri ve
engelliler için binicilik gibi
alanlarda kullanılmasını teşvik
etme ve destekleme yönünde
aktif rol üstlenir.

5. Safkan İngiliz Atı
savunuculuğu

Atçılık pazarında safkan
İngiliz ırkının popülerliğinin
korunmasını sağlamak ve
yarışçılığın atların kariyerleri
sonrası bakımını
desteklemek için yaptığı
çalışmaları ön plana
çıkarmak için yarışçılık
sektörünün safkan İngiliz atı
ırkının savunuculuğunu
yapma sorumluluğu ile
ilgilidir.

• Safkan İngiliz atının atletikliği
ve atçılık sektöründeki çok
yönlülüğünü ön plana
çıkarmak
• Safkanların ikinci
kariyerlerindeki başarısını
tanıtmak
• Yarışçılığın kariyer sonrası
bakım programlarını ön plana
çıkarmak

6. Network
oluşturma

Kariyer sonrası bakım, refah
ve takip edilebilirlik geniş
bir yelpazedeki dış
paydaşlar üzerinde etkisi
olan kritik konulardır.
Network oluşturma en iyi
uygulamaların
paylaşılmasını sağlayan,
kariyer sonrası bakım
aktivitelerine dair en iyi
uygulamalar ve zorluklara
ilişkin ortak bir anlayış
oluşturulmasını destekleyen
önemli bir aktivitedir.

• Yarışçılık sektörünün, atçılık
kurumları, yardım dernekleri,
çıkar grupları, devlet
organları, kariyer sonrası
bakım sağlayıcıları ve topluluk
grupları ile proaktif bir şekilde
bağlantıda olması
gerekmektedir.

