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MODÜLÜN AMACI

Bu modülle öğrencilere atların ırk özelliklerini belirleme,
yaş tespiti, günlük bakım ile tırnak bakımını yapabilecek
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Atların ırk özelliklerini belirler.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

2. Atlarda yaş tespiti yapar.
3. Atların günlük bakımını yapar.
4. Atların tırnak bakımını yapar.
Ortam: Açık veya kapalı alan, aydınlık sınıflar ve at
barınakları (tavlalar), veteriner klinikleri, hayvan hastanesi.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Donanım: At teçhizatları (kaşağı, kauçuk kaşağı, sünger,
gebre, maya demiri, tarak, tımar fırçası, yele fırçası, su
kovası, havlu, blanket, bandajlar, kırpma makinesi, nallar,
nal çivileri, çılbır başlığı, çılbır, tasma, yular, kantarma
başlığı, burunsallık, dizgin, ağızlık demirleri, yanaklıklar,
suluk zinciri, gem demirleri, gem başlık, tam başlık (çift
başlık), martingaller, eğer, üzengi, eğer keçesi, kolanlar,
ayak koruyucular, yavaşa, tırnak yağı, tırnak katranı,
torbalar, heybeler, semer, bileklere takılan kurşun ağırlıklar,
köstekler, terki, kamçı) ve malzemeleri bilgisayar,
projeksiyon cihazı, yazıcı, önlük, dezenfektan maddeler,
maske, gözlük, zapturapt aletleri, el antiseptiği.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Geçmişte iş hayatı, tarım, orduda ve hayatın diğer alanlarında; binek, taşıma, yük
çekme, iş gücünden yararlanma gibi günümüz motorize araçların işlerinin hemen hemen
tamamına yakınını at karşılamıştır.
At, Türklerin folklor, edebiyat, şiir, spor ve oyunlarında ve hatta eski dönemlerde dini
törenlerinde önemli bir yere sahiptir. Öyle ki Türk çocuklarının 3 yaşında ata binmeye
alıştırıldıkları ve 8 yaşında tam bir süvari oldukları tarihî kaynaklarda yer almaktadır. Ünlü
kişilerin ve kabilelerin üstünlükleri, sahip oldukları ve yetiştirdikleri üstün özellikli atlara
atfedilmiştir.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak atın yerini hızlı bir şekilde motorize araçlar
almıştır. Türkiye’de de at yetiştiriciliği dünyadaki gelişime paralel bir seyir göstermiştir.
Günümüzde at yetiştiriciliği, daha çok spor ve yarış amaçlı yapılmakta, birçok ülkede
önemli bir sektör olarak yerini korumaktadır. Bu alanda yetiştirilen atların yüksek fiyatlarla
satılması, yarışlarda binicilerin ve meraklılarının yüksek kazançlar sağlaması ve talep
yoğunluğuna bağlı olarak gerek kamu gerekse özel sektör yatırımcıları at yetiştiriciliği
alanında önemli yatırımlar yapmasına neden olmuştur.
Bu modülü başarı ile tamamladığınızda atların ırk özellikleri ve bakımları ile ilgili
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu öğrenme faaliyetini tamamladığınızda atların ırk özelliklerini belirleyebilecek,
atlarda yaş tespiti, günlük bakım ile tırnak bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Ülkemizde yer alan at ırkları ve tipleri hakkında araştırma yapınız. Araştırma
sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bölgenizde ve çevrenizdeki at yetiştiriciliği yapan özel ve kamu işletmeleriyle
iletişime geçiniz, imkânlar ölçüsünde araştırma gezisi düzenleyiniz.

1.AT IRKLARI, DONLAR VE NİŞANELER
Tarihte Türk milleti diğer milletlere göre atla daha yakından meşgul olmuş, onu daha
çok sevmiş ve benimsemiştir. At, Türkler tarafından evcilleştirilmiş, ilk at yarışlarını Türkler
yapmış ve çeşitli atlı sporları Türklerde geliştirilmiştir (cirit, top ve çöğen, oğlak oyunları).

1.1. At Yetiştiriciliği
At, geçmiş yıllarda çiftlik hayvanları arasında daha fazla öneme sahipti. Çünkü
tarımda, ulaşımda, çekim, binek ve yük taşıma işlerinde iş hayvanı olarak kullanılmıştır.
Ayrıca at, kara ordularında gerek süvari gerekse mekkâre (yük taşıma) birliklerinde ve
topların çekim işlerinde, bugün motorlu araçların gördüğü hizmetleri görmüştür. Birçok ülke
atı, daha çok ordularında kullanmak üzere yetiştirmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın sona
erdiği 1945 yılından sonra hemen her ülkede ordularda at miktarı yok denecek kadar
azaltılmış ve hatta tamamen kaldırılmıştır.
Ordularda olduğu gibi tarımda da motorlu taşıtların hızla geliştirilmesi ve yayılması
ile at tarımdaki önemini kaybetmiştir. Memleketimizde tarımda çok hızlı bir makineleşmeye
karşın bazı bölgelerde halen tarımda az da olsa at gücünden yararlanılmaktadır. At; tarla
sürümünde ve diğer tarım işlerinde, özellikle küçük işletmelerde ve arazisi engebeli
bölgelerde azalarak kullanılmaktadır.
Memleketimizin dağlık veya motorlu araçların çalışamayacağı bölgelerinde at, bir
ulaşım aracı olarak kullanılmakta ve bu bölgeler için büyük bir değer taşımaktadır.
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1.1.1. Atın Zoolojik Sistemdeki Yeri
Zoolojik sisteme göre sınıflandırmada yöntem tümden gelim şeklindedir. Diğer bir
deyişle geniş kapsamdan başlayarak dar kapsama doğru gidilir. Atların bu sistemdeki yeri şu
şekildedir:
Grup
:
Sınıf
:
Alt sınıf :
Takım :
Alt takım :
Familya :
Cins
:
Tür
:

Omurgalılar - Vertebrata
Memeliler - Mammalia
Plesantalılar - Placentalia
Tırnaklılar - Ungulata
Tek tırnaklılar - Perissodactyla
Atgiller - Equidae
Equus
At - Equus caballus

Atgiller familyası içinde tek tırnaklı diğer türler de mevcuttur. Bu türler; eşek (Equus
asinus), katır (Equus mulus) ve zebra (Equus zebra) dır.
At yetiştiriciliği, yukarıda yapılan sınıflandırmanın tür basamağında yer alan At
(Equus caballus) ile ilgilenmektedir.

1.1.2. Atın Kökeni
Bugün yeryüzünde bulunan evcil atların kökenini Przewalski (Preçevalski) ve Tarpan
adı verilen yabani atların teşkil ettiği bilinmektedir.

Resim 1.2: Przewalski atı (Geoff Simpson / Nature Picture Library)
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Bu yabani atlardan Przevvalski (Yabani Moğol atı olarak da bilinir.) bugün dahi
Sibirya ve Moğolistan ormanlarında yabani olarak yaşamaktadır. Bugün büyük hayvanat
bahçelerinde bunun örnekleri bulunmaktadır. Bu yabani at tipi geçmişte çok sayıda ve
sürüler hâlinde yaşamıştır. Bu at 130 cm cidago yüksekliğinde, derin ve geniş bir beden
yapısına sahip büyük başlı, kalın boyunlu bir hayvandır. Bacakları ve kemik yapısı
kuvvetlidir. Genelde kaba görünüşlü olup bedeni örten kılların rengi kırmızımtırak esmerdir.
Sırtında koyu renkli kıllardan oluşan ester çizgisi (katır çizgisi) bulunur. Yele kılları diktir.
Soğukkanlı at ırklarının pek çoğuna bu yabani at köken teşkil etmiştir.
Evcil at ırklarına köken teşkil eden ikinci yabani örnek ise Tarpan atıdır. Tarpan atı
bugün yeryüzünden tamamen kaybolmuş olup (Son Tarpan atı 1887 yılında ölmüştür.)
yabani hayatta bile örneklerine rastlanmamaktadır. Paleontolojik araştırmalar bu atın, Güney
Rusya'dan Kafkaslara kadar uzanan bölgede yaşamış olduğunu göstermektedir. Yine tarihsel
ve paleontolojik verilere göre bu atın da takriben 130 cm cidago yüksekliğinde fakat
Prezewalski atına oranla beden yapısının daha ince görünüşlü, başın daha küçük ve bedeni
örten kılların yani donunun sincabi olduğu bilinmektedir. Tarpan atı başta Arap atı olmak
üzere bütün sıcakkanlı at ırklarına köken teşkil etmiştir.

Resim 1.3: Erlebnispark Tripsdrill adlı bir lunaparkta Heck (Tarpan) atları

1.1.3. Atın Evciltilmesi
Atın M.Ö. 3000 yıllarında Orta Asya'da evciltildiği kabul edilmektedir. Asya'da
Kafkaslardan Çin'e kadar uzanan geniş bölgede hem Tarpan ve hem de Prezewalski yabani
örneklerinden evciltilmeler olmuştur. Daha sonraları Kuzey Avrupa'da evciltilen at tipleri
vardır. İnsanların önceleri atı bir et hayvanı olarak avladıkları ve hatta sütünden bile
yararlandıkları tespit edilmiştir. Çünkü tarihsel dokümanlar, atın bir iş hayvanı ve harp aracı
olarak kullanılmasının çok daha geç zamanlara rastladığını kanıtlamaktadır.
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Evciltildikten sonra atlar birbirleri ile karışmışlar ve insanların göçleri ile dünyanın
her tarafına yayılmış, oralarda değişik çevre şartları, insanların kendi gereksinimleri ve
zevkleri yönünden yaptıkları yapay ve de doğal seleksiyonların etkileri ile çok sayıda at ırkı
meydana gelmiştir.

1.2. At Irkları
Dünyada tanımlayıcı özellikleri bilinen 170 adet at ırkı mevcuttur. Bu at ırkları klasik
olarak iki genel grup altında toplanır. Bunlar; soğukkanlı ve sıcakkanlı at ırklarıdır (At
yetiştiriciliği literatüründe kullanılan soğuk ve sıcakkanlı deyimlerinin vücut sıcaklığı ile bir
ilgisi yoktur.). Kimi kitaplarda da soğukkanlı at ırkları ağır ırklar, sıcakkanlı at ırkları da
hafif ırklar olarak isimlendirilmiştir.

1.2.1. Soğukkanlı At Irkları
Soğukkanlı at ırkları; genel olarak çok iri ve ağır vücutlu, kasları fazla gelişmiş,
lenfatik bir temparemente (mizaç) sahip yani sakin ve ağır hareketli olmaları ile
karakterizedir. Bu ırk atlarda beden yapısı kalın ve kaba bir görünüştedir. Kemikler kalındır.
Baş küçük, gözler ufak, boyun kısa ve kalın, omuzlar kuvvetli, sağrı genel olarak çok iyi
gelişmiş, çoğu zaman oluklu ya da çift sağrı şeklinde, bedendeki kıllar bol ve uzun, kuyruk
kalın, bacakların karpal ve tarsal eklemlerden aşağı arka yüzleri uzun kıllarla kaplıdır.
Bunların cidago yükseklikleri, beden uzunlukları ve beden ağırlıkları ırklara göre değişir. Bu
ırklar daha çok ağır çekim işlerinde (özellikle çok yağışlı bölgelerde tarım işlerinde ve
orduda ağır topların çekiminde) kullanılırlardı. Bugün çok sınırlı sayıda bir gen kaynağı
olarak elde bulundurmak amacıyla yetiştirilmektedir. Bu ırklar, sıcakkanlı at ırklarına oranla
daha erken yaşta gelişirler fakat özellikle gelişme çağlarında, çok iyi bir bakım ve besleme
isterler.

Resim 1.4: Soğuk kanlı bir ırk (Shire atı)
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1.2.2. Sıcak Kanlı At Irkları
Sıcakkanlı diye tanımlanan at ırkları; daha hafif ve ince beden yapısı, süratli yürüyüşe
sahip, canlı mizaçlı, bedeni örten kıllar kısa, bacakların arka yüzlerinde uzun kıllar
bulunmayan ve daha çok binek, spor ve hafif çekim ve taşıma işlerinde kullanılan ırklardır.
Bu ırklar, soğukkanlı at ırklarına oranla biraz daha geç gelişir, sıcak ve ılıman iklimlerin
hüküm sürdüğü ülkelerde daha çok yaygındırlar.

1.2.3. Türkiye'de Yetiştirilen At Irkları
1.2.3.1. Arap Atı
Sıcakkanlı at ırklarının en önemli örneklerindendir. M.Ö. 2000 yıllarından beri Arap
yarımadası ve çevresinde tanınmakta ve yetiştirilmektedir. Arap yarımadasının doğu ve
kuzeyinde bulunan at ırklarının Prezewalski yabani atından köken almalarına karşın, Arap
atının kökenini Tarpan yabani atının teşkil ettiğine ait görüşler daha yaygındır.
Bir vakitler dünyanın en iyi Arap atlarını yetiştiren Türkiye’de bu ırkın başşehrin ve
büyük şehirlerin ziynetini teşkil eden “küheylanları” yetişmiş ve eski Türk literatüründe
Arap atı büyük yer almıştır.

Resim 1.5: Arap atı

Arabistan çöllerindeki sert hayat şartları, bakım ve besleme şekilleri Arap atının
kuvvetli konstitüsyonunu devamlı kuvvetlendirmiştir. Arapların uyguladıkları yetiştirme
sistemi; bu ırkın morfolojik ve fizyolojik karakterlerini ve genotipini (saflığını) korumasını
sağlamıştır.
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Araplar, Arap atı yetiştiriciliğinde dış görünüşe önem vermemekle birlikte, Arap atı
ırkı içerisinde bazı tipler kabul etmişlerdir. Bu tiplerin en önemlileri “Küheylan”, “Seklavi”
ve “Maneki” isimleri ile anılır. Arap atının anavatanı Arabistan yarımadası (Necit Yaylası),
Suriye ve Irak (Aneze ve Şemmar kabileleri) olarak kabul edilmektedir. 1940’lı yıllara kadar
tüm ırk özelliklerine sahip olan Arap atı örnekleri bu ülkelerde yetiştirilmekteydi.
1940’lardan sonra Arap ülkelerindeki ekonomik koşulların giderek iyileşmesi (petrol
üretimi), Arap atı yetiştiriciliğinin gittikçe gerilemesine ve sayılarının azalmasına neden
olmuştur.
Ülkemizin güneydoğu illerinde (Urfa ve Mardin) Arap atı yetiştiriciliği yapılmakta idi
ve bu yetiştiriciliğin tarihi de oldukça eskidir. Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra,
devletin Arap atı yetiştiriciliğine önem vermesi, haralar kurarak bu ırkın ıslahı ve sayısını
artırılması için yaptığı yatırımlar sonucu ülkemiz dünyada bugün en mükemmel Arap
atlarına sahip ülkelerin arasına girmiştir. Hatta 1980’lerden beri ülkemiz Arap ülkelerine
sınırlı sayıda damızlık Arap atı ihracatına bile başlanmıştır.


Arap atının özellikleri

İyi bir Arap atında beden yapısında mükemmel bir harmoni, uyum (orantı) ve asalet
dikkati çeker. Çeşitli beden bölgeleri arasında görülen uygunluk ve önem bakımından Arap
atına erişen başka at ırkı yoktur.
Arap atında baş küçük ve zariftir. Başın profili düz veya dalgalıdır. Genellikle burun
üstünde hafif bir çöküntü görülür. Başın şekli genelde dört köşe ve alın geniştir. Gözler iri ve
bakışlar uysaldır. Burun delikleri geniş olup sıcak ve kuvvetli solunum esnasında açıldığı
zaman dört köşe bir şekil alır. Kum fırtınaları zamanında düz bir hat yarık şeklinde kapanır.
Kenarları ince, mukozası şeffaf pembedir. Burun ucu hafif çukurdur. Dudakları ince ve
zariftir. Üst dudak alt dudağı geçer ve ağız genel görünüm olarak sivridir.
Kulaklar küçük ve sivri, hareketli ve diktir. Boyun cidagodan sonra hafif bir çöküntü
yaparak güzel bir bükülmeyle yükselir, hatları belirli ve uzun olup, baş ve göğüs ile bağlantı
kuvvetlidir. Yele ince ipek gibi cidago yüksek ve kuru, omuzlar kâfi derecede uzun ve
eğimli, göğüs derin, uzun ve geniş, karın yuvarlak, böğürler (fossa para lumbalisler) kapalı,
sırt ve bel kısa (5 omurlu), sağrı uzun ve düz, kuyruk bağlantısı yukarıdan ve kuyruk kılları
incedir. Yürüyüş esnasında kuyruk kalkar ve havada güzel bir kavis yapar. Buna kuyruk
tutma denir. Bacaklar kuru, kemikler demir gibi sağlam, eklemler geniş, bağ ve tendolar
belirgin, tırnaklar küçük ve sağlamdır. Vücudu örten kıllar fevkalade ince ve yumuşaktır.
Damarla derini altında görülür. Yürüyüş fevkalade hafif ve elastikidir. Tırıs yürüyüşte
adımlar alçaktandır. Dörtnala yürüyüşleri (koşmaları) mükemmeldir. Adımlar çok geniş
değildir.
Cidago yüksekliği 132-160 cm olmakla beraber genellikle 145-155 cm arasındadır.
Arap atı üç yaşında gelişimini tamamlar. Doru kır ve al donlar en fazla görülür. Yağız
nadirdir. Kır donlardan koyu bakla kır, allardan yanık al, yağızın kuzguni, dorunun koyu
kestane doru olması makbuldür. Arap atı, açlığa, susuzluğa, hastalıklara ve birçok
mahrumiyete karşı dayanıklı bir hayvandır.
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1.2.3.2. İngiliz Atı
İngiliz atı, sıcakkanlı at ırklarının en önemlisidir. İngiliz atı, insanlar tarafından belli
bir yetiştirme yöntemi ve yarış istikametinde sıkı bir seleksiyon uygulanarak meydana
getirilmiş bir ırktır.


İngiliz atının özellikleri

İngiliz atları genel olarak 165-170 cm cidago yüksekliğindedir. Bundan daha yüksek
ve daha alçak hayvanlara rastlansa da bunlar makbul tutulmaz. Baş, çok defa biraz büyük
fakat asil ve kurudur. Gözler büyük ve canlıdır. Burun delikleri büyüktür. Çene altı
(masseterler-ganaşlar) geniştir. Alın Arap atına göre dar ve uzundur. Genel görünümüyle
vücudun bütün hatları uzun görünümlüdür. Boyun oldukça uzun ve kuvvetli, baş ve cidago
ile bağlantısı iyidir. Cidago yüksek ve uzundur. Sırt ve bel normal uzunlukta geniş ve
kuvvetlidir. Beden derin ve geniştir. Sağrı gayet geniş, uzun ve arkaya doğru meyillidir.
Kuyruk bağlantısı biraz aşağıdandır ve koşarken Arap atı gibi “kuyruk tutma” görülmez.
Göğüs yapısı geniş uzun ve derindir. Bu bakımdan solunum ve dolaşım sistemi gayet iyi
gelişmiştir. Bunda da böğürler kapalıdır. Karın çekiktir.

Resim 1.6: İngiliz atı

Bacaklar kuru, açıları kapalı, kas ve tendoları kuvvetli ve belirgindir. Eklemler geniş
ve sağlam bağlantılıdır. Tırnaklar geniş ve sağlamdır. Deri ince ve yumuşak, tüyler daima
kısa ve parlak, yeleler uzun ve yumuşaktır. İngiliz atında da yüzeysel damarlar ve tendolar
belirgin olarak görülür ve hissedilir. Al ve doru en çok görülen donlardır. Kır ve yağız donlar
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az görülür. İngiliz atı sıcakkanlı atlar içinde en erken gelişenidir. Daima en iyi bakım ve
besleme şartlarını sağlamak gerekir.
İngiliz atı, özellikle bir yarış ve spor atıdır. Dünyanın en süratli koşan atıdır. Adımlar
geniştir. Adi yürüyüş esnasında arka ayaklar ön ayak izlerini aşar. Tırıs ve dörtnal yürüyüşü
ise çok daha rahat ve mükemmeldir. Rahvan yürüyüş İngiliz atında da görülmez ve istenmez.
Yarışa uygun olmayan İngiliz atları başka hizmetlerde kullanılabilir. Yarış yeteneklerini
büyük ölçüde kalıtsal olarak yavrularına aktarırlar. Bununla beraber idman ve
antrenmanların yarış yeteneklerinin meydana çıkması ve gelişmesinde büyük rolü vardır.
İngiliz atı, diğer önemli at ırklarının meydana getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Bütün tırısçı at ırkları ile konkurhipikler (yüksek atlama) için çok elverişli olan birçok
sıcakkanlı at ırkları da İngiliz atından genler verilerek meydana getirilmiş veya ıslah
edilmişlerdir. İngiliz atının iklime uyma kabiliyeti çok yüksektir.
1.2.3.3. Haflinger Atı
Haflinger atının anavatanı Avusturya’nın güney Tirol Alpleri’dir. Avusturya, Güney
Almanya ve İsviçre’de Alp Dağları bölgelerinde yetiştirilir. Sıcakkanlı at ırkları arasında
sayılmakla beraber soğukkanlı at ırklarının tipine benzer. Bu ırkın genotipinde soğukkanlı at
ırklarının genlerinin bulunduğunu iddia edenler de vardır. Bu at ırkı güney Tirol dağlarında
yaşayan yerli at ırkının, başka bir Alman at ırkı olan Noriker ve Arap atları ile melezlenmesi
sonunda meydana gelmiştir.

Resim 1.7: Haflinger atı
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Haflinger atının özellikleri

Haflinger atı, 130-140 cm cidago yüksekliğinde olup vücut hatları ve bacakları
kısadır. Baş küçük, alın geniş, boyun kısa ve kalın, perçem ve yele bol ve uzun kıllardan
oluşmuştur. Cidago kısadır. Sırt ve bel kısa, geniş, kuvvetli; sağrı geniş biraz düşük, sağrı
kasları çok iyi gelişmiş bir durumdadır. Bacaklar ve bacak eklemleri kuvvetlidir. Kemikleri
kuvvetli eklemleri sağlam, ayaklar geniş ve sağlamdır. Kuyrukta kalın, bol ve uzun kıllarla
örtülüdür.
Haflinger atında don “Akkanat Al” dondur. Bu donda vücut açık kırmızı çay rengi
kıllarla örtülü; yele, kuyruk ve ayak uçları ise saman sarısı rengindedir. Bu don ırkın genel
karakteristiğidir. Ancak çok nadir olarak daha koyu renkli açık doru diyebileceğimiz
renklere kaçan donlar görülebilir.
Haflinger atı bir iş hayvanıdır. Süratli yürüyüş ve binek için elverişli değildir. Sırtta
yük taşıma, araba ve çiftlik hizmetlerinde kullanılabilir. Canlı mizaçlı olmakla beraber gayet
iyi huylu, yumuşak, her işe kolaylıkla alıştırılabilir ve kullanılabilir bir yapıya sahiptir. Bu
bakımdan hemen her işte kadınlar çocuklar dahi bu atı rahatlıkla kullanabilir. Dayanıklıdır,
az yemle vücut formunu ve gücünü devam ettirebilir. Bir dağlık bölge hayvanı olmakla
beraber çeşitli bölgelere ve iklim şartlarına rahatlıkla adapte olabilir. Hastalıklara karşı çok
dayanıklıdır. Döl verimleri yüksektir. Kısraklar kolay gebe kalır ve taylarını iyi büyütürler.
Haflinger atı, 1961 yılında Türkiye’ye ithal edilmiştir. 15 kısrak ve 4 aygırla
1963’lerde başlayan yetiştirme devlet kurumlarında süratle ilerlemiştir. İthal edilenlerden
sonra Türkiye’de doğup büyüyen kuşaklar Türkiye iklim şartlarına gayet iyi uymuşlar ve
halk tarafından da sevilmiş ve benimsenmişlerdir. Yurdumuzda saf yetiştirilmesinin yanında
yerli atlarımızla ve yarımkan Arap atlarla melezlemesi yapılmıştır. Bugüne kadar elde edilen
sonuçlar memnuniyet vericidir.
1.2.3.4. Midilli Atları (Poniler)
Sıcakkanlı atlar grubuna dâhil edebileceğimiz bir at grubu da Ponilerdir. Türkçede
Midilli atı diye anılan Poniler gayet küçük yapılı atlardır. Bunların genel olarak cidago
yükseklikleri 110-120 cm arasındadır. Hatta “minyatür at” denilen 90 cm cidago
yüksekliğinde çok küçük örnekleri bile vardır. Midilli atlarının vücut formları, donları ve
diğer bazı özellikleri yetiştikleri yerlere göre değişir ve bu bakımdan çeşitli ırk isimleriyle
tanınırlar. Midilli atları genel olarak adalarda ya da dar arazi bölgelerinde yetişmişlerdir ve
ırk olarak Midilli atları rahvan yürüyüşe sahiptirler.
Bizdeki Midilli atlarının orijinlerinin Midilli adasından kaynaklandığı söylenebilir.
Midilli atları genel olarak çok hafif hizmetlerde kullanılabilen kısa mesafelerde binek
hayvanı olarak ya da hafif yük taşıma hayvanı olarak kullanılan hayvanlardır. Bundan başka
özellikle çocuklara arkadaş ve onların spor ve zevk ihtiyacı için yetiştirilirler. Çok sağlam
yapılı, dayanıklı kanaatkâr ve uysal hayvanlardır. Preçevalski yabani atından kök aldığı
sanılmaktadır.
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Resim 1.8: Midilli atları (Poniler)

Bu atların en önemli özeliklerinden biri de rahvan yürüyüşleridir. Boyu kısa olduğu
için zeytin ağaçlarının altından kolayca geçer. Bu nedenle hasat edilmiş zeytinin
taşınmasında önemli bir yere sahiptir. Dağlık arazide bir katır kadar dayanıklıdır ve
maharetle yürür. Katıra nazaran çok daha hızlıdır. Ayrıca binek esnasında katıra nazaran
daha yumuşak olduğu için biniciyi sarsmaz. Çok uysaldır ve sahiplerine büyük itaat
göstererek sevgi ile bağlanırlar. Boylarının küçük olması ve uysal karakteri ile ileride
çocukların binebilmesi için bir avantaj oluşturur.
1.2.3.5. Yerli At Tipleri
Türkiye'de yerli isim altında yetiştirilen değişik at tipleri bulunmaktadır. Bu yerli
tipleri, sabit morfolojik ırk karakterlerine sahip olmamaları nedeni ile birbirlerinden ayırt
etmek çok zordur. Bunlara ırk demekte mümkün değildir. Çünkü Türkiye'deki atlar,
Türkiye'nin tarihî ve coğrafi konumu nedeniyle birçok göçlerin yolu olmuş ve bu
göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri çeşitli at ırkları ile karışmışlardır. Bu nedenle
Türkiye'deki yerli atların gruplara ve tiplere ayrılarak incelenmesi daha uygundur.


Asıl yerli tip

Anadolu’nun çok eskiden beri yaşayagelen yerli atıdır. Bu tipin kendine mahsus
morfolojik karakterleri vardır. Küçük, yerden yapılı (tıknaz) ve toplu bir beden yapısıyla
seçilir. Bedende büyük bir harmoni göze çarpar. Baş orta büyüklüktedir. Alın geniştir.
Kulaklar orta uzunlukta, gözler canlıdır. Boyun orta uzunlukta ve kuvvetlidir. Cidago
yüksekliği 134 cm’dir. Göğüs derin, uzun ve geniştir. Bel, kısa ve kuvvetli, böğürler
kapalıdır. Sağrı biraz kısa, hafif meyilli ve yuvarlak yapılı, kasları da iyi gelişmiştir. Karın
yuvarlak, bacaklar kuvvetli ve sağlamdır. İncikler, bilekler ve tırnaklar sağlam bir yapıya
sahiptir. Çok iyi tırıs yapar, her türlü işte kullanılır. Her türlü yemi yer ve az yem tüketir.
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Hastalığa ve açlığa dayanıklıdır. Donları kır, al, doru, yağız ve kula olup kır ve doru don
çoğunluktadır.
Kuyruk tutuşu normal, yele ve kuyruk tüyleri normal sıklıktadır. Bu atlar çok
doğurgandır. Anadolu’nun gerek iklimi gerekse Türk köylüsünün ekonomik şartlarına gayet
iyi uymuştur. Türkiye’nin hemen her yerinde bu tipi görmek mümkündür.


Çukurova tipi

Bu tip, asıl yerli tipe göre biraz daha yüksek cidago yüksekliğine sahiptir (137 cm).
Vücut hatları uzundur. Boyun ve bedenin orta kısmı daha uzundur. Yerli tipteki tıknazlığı,
yerden yapılılığı göstermez. Genellikle baş ve kulaklar uzundur. Boyun uzun orta derecede
kaslıdır. Cidago uzundur. Sırt ve bel uzundur. Ön göğüs kuvvetli fakat az geniş ve uzundur.
Böğürler açık, sağrı uzunca ve az meyillidir. Kuyruk genellikle yukarıdan bağlantılıdır.
Karın yuvarlaktır. Genellikle kemik yapısı kuvvetlidir. İncikler ve bilekler uzuncadır (yatık
bilek fazla görülür, kılıç bacaklılığa fazla meyil gösterir.). Bu atlara bugün az sayıda
rastlanmaktadır. Bu atların safkan Arap atı ile birleştirilerek ıslah edilmiş olduğu
söylenebilir.

Resim 1.9: Çukurova atı



Malakan atları

Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Kars ve civarında diğer yerli
atlardan farklı ve daha ziyade soğukkanlı ırkların tesiri altında kalmış örneklere rastlanır.
Bunlara Malakan atları denilmektedir. Malakan; sütçü mandıracı anlamına gelir. Malakanlar
Ukrayna’dan Karsa göç etmişlerdir. Geniş, derin ve iri bir bedene ve kuvvetli kemiklere
sahiptir. Dayanıklı ve sakin mizaçlıdır. Donları genellikle yağız olup al ve kulaya benzer
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donlarda görülür. Ancak son yıllarda bu atların sayıları da çok azalmıştır. Kuvvetli bir iş
hayvanı olarak kullanılır.

Resim 1.10: Malakan atı



Uzunyayla atı

Kayseri ve Sivas arasında bulunan Uzunyayla bölgesinde diğer yerli atlardan belirli
farklarla ayrılır. Eskiden yaygın bulunmasına rağmen bugün sayıları giderek azalmıştır.
Türkiye’deki iri yapılı atların elde edilişinde büyük rol oynamış bir at tipidir.
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Resim 1.11: Uzunyayla atı

Anadolu yerli tiplerinden daha büyük bir kitle ve daha kuvvetli bir kemik yapısına
sahiptir. Cidago yüksekliği 145-150 cm’dir. Baş, büyük ve orta büyüklüktedir. Bazen
koçbaşı gösteren örneklere rastlanır. Profil genellikle alında düz, burun üstünde eğridir.
Boyun uzun, dar ve incedir. Cidago kısa ve siliktir. Sırt ve bel uzundur. Bel çukurluğu
görülür. Kısa ve düşük sağrı görülür. Bu sağrı teşekkülü bedene heterojen bir karakter verir.
Bacak kemikleri ve iskelet yapısı kuvvetli olmakla beraber incikler çoğunlukla uzuncadır.
Yürüyüşler süratsiz ve adımlar kısadır. Bununla beraber yurt içinde en kuvvetli ve büyük
sayılan bir at durumunu sürdürmüştür. Tarım ve koşum işlerinde diğer atlardan daha elverişli
olmuştur.


Canik atı

Sadece Samsun ve Çarşamba yöresinde “Canik atı” adı verilen bir tip mevcuttur.
Canik atı, diğer yerli ırklarından asabi mizaçları, çok çevik hareket kabiliyetleri ve rahvan
yürüyüşleri ile ayrılır.
Canik atlarında baş orta büyüklükte ve etlidir. Alın geniş, profil düz, boyun düz ve
kısadır. Sağrıları meyilli, bacakları kuvvetli ve duruşları düzgündür. Bilekler dikçe, tırnaklar
çok sağlam ve incik çevresi 17-18 cm’dir. Bu atlarda alın geniş ve tırnaklar sağlamdır.
Yürüyüşleri rahvan, çevik ve kuvvetlidir. Bu atlar her donda olmakla beraber en fazla doru
donludur. Yükseklikleri 140-145 cm civarındadır. Bu atların vücudu oldukça muntazamdır.
Renkleri genellikle dorunun çeşitli tonlarıdır. İçlerinde doğuştan rahvan yürüyenleri vardır.
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Resim 1.12: Canik atı

Genellikle binek olarak kullanılmakla beraber; yük taşıma ve yük çekme işlerinde de
başarı ile kullanılır. Özellikle dağlık bölgelerdeki Canik atları daha dayanıklıdır.


Türk rahvan atı

Rahvan atlarda baş güzel, asil ve cesur görünümlü, alın geniş, profil düz, gözler parlak
ve büyükçe, boyut normal ve kaslı, göğüs geniş ve derin, bel kısa, sağrı yuvarlak, bacaklar
ve eklemler kuvvetli ve sağlam, tırnaklar sağlam ve serttir. Yürürken başlarını ve
kuyruklarını dik tutan atlar makbuldür. Çok çevik ve dayanıklıdır. Her donda olurlar. İnsana
çok yakın ve sakindir. Rahvan yürüyüşleri özel eğitimle sıçramadan yaptırılmaya
alıştırıldığında binici için çok rahattır. Rahvan yürüyüşte at aynı yandaki ayaklarını aynı
anda adımlayarak yürür. Rahvan yürüyüş ata sonradan eğitimle öğretilmesine rağmen
doğuştan rahvan yürüyen atlar da vardır. Kafesi derin ve genişçedir. Bacakları ve bacak
bağlantıları muntazamdır. Mafsallar geniş, bilekler kısa ve mera hayvanlarında çok defa
yatıktır. Tırnaklar, kuvvetli ve siyah, toplu ve sağlamdır. Derileri kalın, kılları sert, yele ve
kuyruk kılları sık, sert, kalın ve uzundur. Cidago yükseklikleri oldukça fazla olup 1.56 m’yi
geçebilir. Ortalama yükseklikleri 1.40-1.55 m arasındadır. İncikleri kuvvetli olup 18-20 cm
civarında ve genellikle uzundur.
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Resim 1.13: Türk Rahvan atı



Cirit atı

Arap, Anadolu, Doğu Anadolu ve Hınıs atının karışmasından meydana gelmiştir. Çok
güzel, dayanıklı, kuvvetli, hızlı ve çok uysal bir attır. Baş ufak, gözler orta büyüklükte, kulak
araları ve cephe geniş, kulaklar hareketli, gözler parlak ve hareketli, baş profili genellikle
düzdür fakat az miktarda da olsa çukur ve bombeliye rastlanır.
Boyun orta uzunlukta ve kuvvetli, cidago az belirli, bel kısa, sağrı yuvarlak, tırnakları
kuvvetlidir. Bu atlar kuyruklarını ve başlarını yüksekte tutar. Bu görünümleri Arap atını
aratmayacak güzelliktedir. Ancak Arap atından daha kısa, tıknaz, kemikli, sağrı ve omuzları
daha gelişmiş ve kuvvetlidir. Manevra kabiliyetleri yüksek ve ilk hızları çok iyidir. Bu
nedenle cirit oyunlarında da en başarılı atlardır. Bu tür Osmanlı savaş atının torunlarıdır.
Cirit oyunu da Osmanlılar zamanında savaş olmadığı zamanlarda savaş provası olarak
ve idman için yapılırdı. Cirit oyunu karşılıklı iki takım hâlinde oynanır, her takımda 2 ila 15
süvari bulunur ve oyunun kurallarına göre bir metre uzunluğundaki meşe veya gürgen gibi
ağaçlardan yapılmış değnekleri bir birine mızrak gibi atarlar ve isabet ettirdikleri durumda
puan alırlar. Oyun sonunda hangi takımın puanı çok ise o takım kazanır. Cirit atlarında
önemli özelliklerinden biri de cesarettir. Cirit atının binici ile beraber karşı takımın atlarının
üzerine korkmadan gitmesi gerekir.
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Resim 1.14: Cirit atı



Hınıs atı

Eklemleri kalın ve güçlü, bilekleri kısa, sağrı normal, bel kısa, boyun kalın ve kısadır.
Göğüs çok derin ve geniştir. Dolayısı ile bu atlarda büyük ciğer ve yürek vardır. Kolay kolay
yorulmaz, ölesiye çalıştırıldıktan sonra iki saat dinlenme ile ayağa kalkarlar. Cidago 135-138
cm civarındadır. Kuyruk ve yele normal olup bazı numunelerde güttür. Normal olarak baş
tutuşu dik ve gururlu, kuyruk tutuşu yüksektir ve kuyruk sokumu çok kalındır.
Baş etli ve güzel, alın geniş, kulaklar dik ve ufak veya normaldir, donları her dondan
olup en çok doru don vardır. Hınıs atı çok dayanıklı ve cesur olup aynı zamanda çok çevik
ve hızlı bir attır. Çok güzel araba çeker ve rahvan yürür.
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Resim 1.15: Hınıs atı

1.3. Donlar ve Nişaneler
Atlarda bedeni örten kılların (örtücü kılların) bir bütün olarak gösterdikleri renge ya da
renkler karışımına don denir. Kılın rengi, kıl hücrelerinde kırmızı, siyah ve sarı boya
maddelerinin varlığına bağlıdır. Bu boya maddelerinin yalnız ya da belirli oranlarda birlikte
bulunmaları ve her bir boya maddesinin yoğunluğu donları meydana getirir. Yaşlanma ve
yaralanma gibi nedenlerden ötürü kıl hücrelerinde meydana gelen bozukluklar sonucu kıllar
beyaz renk olabilir. Bu durum patolojiktir.
Atlarda eşkâl (tanımlama) tespiti yapılırken donların doğru ve net bir şekilde
belirlenmesi de büyük önem taşır. Yanlış olarak don tespiti, özellikle pedigrili yetiştirme
yapılan at ırklarında, önemli hatalara yol açabilir. Adli vakalarda donun tam olarak tespit
edilmesi gerekir.
Donların atın verim kabiliyetleri üzerine etkisi yoktur. Deri ve kılların tamamen
pigmentsiz (beyaz) oluşu güneş yanıklarına, bukağılık çukurluğu beyaz olan atları ise
bıcılgan hastalığına karşı duyarlı hale getirebilir. Donlar durumlarına göre üç ana grupta
incelenir.

1.3.1. Esas (Asli) Donlar
Tayın doğduğunda sahip olduğu ve yaşamı boyunca değişiklik göstermeyen donlar bu
gruba girer. Esas donlar şunlardır.
1.3.1.1. Al Don
Bu donda beden, bacaklar, yele ve kuyruğu örten kıllar kırmızı renktedir. Kırmızı
rengin az ya da çok açık veya koyu tonları (nüansları) olabilmektedir. Al dona sahip bir atın
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eşkâli alınırken renk tonlarına da dikkat etmek gerekir. Kırmızı rengin tonlarına göre al
donun değişik dokuz tane çeşidi bulunur. Bunlar:










Açık al; kıllar açık kırmızı renktedir.
Koyu al; esmere kaçan aldır.
Adi al; tarçın renginde, özelliği olmayan aldır.
Akkanat al; kıllar açık parlak kırmızı renkte, yele ve kuyruk beyaz ya da çok
açık sarıdır (yıkanmış gibi).
Sütlü kahve al; sarımtırak beyaza kaçan aldır.
Altuni al; kıllar sarımtırak parlak altın rengine çalar.
Kiraz al; parlak tarçıni, kiraz kırmızı rengindeki aldır.
Kestane al; renk kestane kabuğuna benzer.
Yanık al; kavrulmuş kahveye benzer, esmer görünüştedir.

Al don

Açık al

Koyu al

Adi al
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Al kanat

Sütlü kahve al

Kestane al

Yanık al
Resim 1.22: Atlarda ala donlar

1.3.1.2. Doru Don
Bu don çeşidinde bedeni örten kıllar kırmızı fakat yele, kuyruk ve bacakların distal
kısımları (carpal ve tarsal eklemlerin aşağı kısımları) siyah renktedir. Doru donun da bedeni
örten kırmızı kılların renk tonlarına göre beş tane çeşidi bulunmaktadır. Bunlar:






Açık doru; bedeni örten kıllar soluk kırmızıdır.
Koyu doru; bedeni örten kıllar koyu kırmızıdır.
Kirazi doru; bedeni örten kıllar, parlak kiraza çalan bir renktedir.
Kestane doru; beden dalından yeni alınmış kestane kabuğu rengindedir. Diğer
bir ifade ile kıllar, kırmızı denmeyecek kadar koyulaşmıştır, açık kahverengi
yani kestane kabuğu rengindedir.
Yanık kestane doru; bedeni örten kılların rengi yanmış kestane kabuğuna
benzer. Bu don çoğu kez yağız donla karıştırılır. Böyle durumlarda atın donu
gün ışığı altında incelenmelidir. Özellikle sağrıda kırmızı renkte kılların
mevcudiyeti, bu don ile yağız donun birbirinden ayırt edilmesine yardımcı olur.
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Yağız don

Kuzguni yağız

Donuk yağız

Doru don

Kirazi doru

Kestane doru
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Kula don

İzabel don
Resim 1.23: Atlarda esas donlar

1.3.1.3. İzabel Don
Beden, bacaklar, yele ve kuyruğu örten kıllar sarı, özellikle saman sarısı rengindedir.
1.3.1.4. Kula Don
Bu donda bedeni örten kıllar saman sarısı renginde olmakla beraber; yele, kuyruk ve
bacakların distal kısımları siyah renktedir. Sarı renge göre bu don da dört ton görülür.





Açık kula; kıllar açık sarıdır.
Adi kula; kıllar normal sarıdır.
Koyu kula; kıllar koyu sarıdır.
Kurt kulası; kılların dip kısımları sarı, uç kısımları siyah ya da koyu renklidir.

1.3.2. Türev Donlar
Tay doğduğunda sahip olduğu dona zamanla beyaz kılların girmesi ile sonradan
meydana gelen donlara türev donlar denir. Türev dona sahip olan taylar ya al ya da donuk
yağız donda doğar. Tay doğduğunda taşıdığı dona göre eşkâl tespiti yapılır.
Tay büyüdükçe kırmızı veya siyah kılların arasında beyaz kıllar görünmeye başlar.
Tay 1.0-1.5 yaşına ulaştığında gerçek donu ortaya çıkar. Bu nedenle pedigrili yetiştirme
yapılan ırklarda, tayın donu 1.0-1.5 yaşında tekrar tespit edilir ve pedigrisinde düzeltme
yapılarak yetkili kuruluş tarafından pedigriye don düzeltmesi yapıldığına dair not düşülerek
mühürlenir ve imzalanır. Türev donlar şunlardır:
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1.3.2.1. Kır Don
Bedeni örten kılların beyaz kıllarla karışmış şeklidir. Beyaz kıllar tay doğduğunda
yoktur, sonradan çıkar.
Kır donun, siyah veya kırmızı kılların azlığına, çokluğuna veya gösterdikleri şekillere
göre sekiz tane çeşidi bulunmaktadır. Bunlar:
Pamuk kır; bedeni örten bütün kılların pamuk beyazı renginde olmasıdır.
Açık kır; bedeni örten kılların hemen hemen tümünün beyaz fakat çok az oranda
siyah kılların beyaz kıllar arasına serpilmiş olmasıdır.
Koyu kır; bedeni örten beyaz kılların arasında siyah kılların daha yüksek oranda
bulunmasıdır.
Demiri kır; bedeni örten beyaz kılların arasında bulunan kılların koyu gri renkte
olması ve genelde donun yeni kırılmış demir renginde görünmesidir.
Bakla kır; beyaz beden kılları arasına karışmış olan siyah kılların, beden, özellikle
sağrı, boyun ve omuzlar üzerinde bakla büyüklüğünde küçük odacıklar hâlinde
bulunmasıdır.
Çilli kır; beyaz üstünde siyah kılların çile benzeyen küçük lekecikler hâlinde
görünmesidir.
Kızıl kır; beyaz kılların arasında kırmızı renkli kılların bulunmasıyla oluşan dondur.
Mercani (Üveyik) kır; çilli kırda görülen lekeciklerin (çillerin) kırmızı kıllardan
oluşmuş şeklidir.
1.3.2.2. Ahreç Don
Bedeni örten kılların kırmızı ve beyaz karışımı kıllardan oluşmasıdır Yele, kuyruk ve
bacaklarla distal kısımlarının siyah renk bulunur. Diğer bir deyişle ahreç don, doru donun
beyaz kıllarla istila edilmiş şeklidir. Ahreç donun da tonları (nüansları) vardır. Bunlar;

Açık ahreç; bedeni örten kıllarda beyaz kılların oranı daha fazladır.

Adi ahreç; beyaz kıllarla kırmızı kıllar aynı orandadır.

Koyu ahreç: kırmızı kılların beyaz kıllardan daha fazla olmasıdır.

Kızıl ahreç; kırmızı kılların daha parlak renkte olmaları ve bol bulunmasıyla
karakterizedir.
1.3.2.3. Boz Don
Beden yanında; yele, kuyruk ve bacakların distal kısımlarının da kırmızı ve beyaz
kılların karışımından oluşmasıdır. Diğer bir deyişle boz don, al donun beyaz kıllarla istila
edilmiş şeklidir. Boz donun da değişik tonları vardır. Bunlar;





Açık boz; beyaz kıllar kırmızı kıllardan daha çoktur.
Adi boz; beyaz ve kırmızı kıllar hemen hemen aynı orandadır.
Koyu boz: kırmızı kıllar beyaz kıllardan daha çoktur.
Kar yağdı don; kırmızı renkli kılların hâkim olduğu bir don üzerinde beyaz
kılların küçük demetler teşkil etmesi ile meydana gelen dondur.
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Kaplan lekeli boz: beyaz renkli kılların hâkim olduğu bir don üzerinde kırmızı
kılların küçük demetler teşkil etmesi ile şekillenen dondur.

1.3.3. Alaca Donlar
Bedende iki ayrı donun parçalar hâlinde bulunması ile meydana gelen donlara alaca
donlar denir. Eğer beden üzerindeki beyaz parçalar, diğer renkteki parçalardan büyük olursa
“alaca” kelimesi bu parçaların görüldüğü donun önüne, aksi olursa arkasına yazılır. Alaca
doru veya doru alaca gibi. Al ve yağız donların meydana getirdiği alaca donların
isimlendirilmesinde de aynı yöntem uygulanır. Alaca donlara birkaç örnek aşağıda
verilmiştir.

Alaca koyu al; beyaz parçalar koyu al parçalardan daha büyüktür.

Koyu al alaca; Al parçalar, beyaz parçalardan büyüktür.

Alaca yağız; beyaz parçalar yağız parçalardan büyüktür.

Alaca kula; beyaz parçalar kula parçalardan büyüktür.

Kır don

Pamuk kır

Açık kır

Koyu kır
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Ahraç don

Alaca doru
Resim 1.24: Atlarda türev donlar

1.4. Nişaneler
Koyu donlu atlarda vücudun değişik bölgelerinde (baş, bacakların distal kısımlarında,
ayak ve tırnak) görülen ve beyaz kıllardan oluşan lekelere nişane denir. Doru ve kula donlu
atlarda bazen görülen ester çizgisi de nişane sayılır. Atlarda eşkâl tespiti yapılırken donla
birlikte, eğer mevcut ise nişanelerin de doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Aynı ırk,
aynı yaş ve aynı cinsiyete sahip atları birbirinden ayırt etmek için yapılan morfolojik
muayenelerin en önemlilerinden biri de nişanelerin net bir şekilde belirlenmesidir.

1.4.1. Alında Görülen Nişaneler







Alında birkaç beyaz kıl: Alında belli sayıda (sayılabilecek miktarda) beyaz
kılların bulunmasıdır.
Alın çok beyaz: Alında beyaz kıllar bir önceki nişaneden biraz daha fazladır.
Alında kartopu: Alında görülen beyazlığın yuvarlakça olmasına denir.
Büyüklüğüne göre küçük, orta ve büyük kartopu adları verilir.
Alında yıldız: Alındaki beyazlık köşeli olursa (Yıldız gibi beş köşeli olması şart
değildir.) bu isim verilir. Küçük, orta ve büyük olabilir.
Alında ay: Beyazlık ay şeklini andırıyorsa bu isim verilir. Ayın açık olan
ağzının sağa, sola, aşağı veya yukarı dönüklüğü de belirtilir.
Alında akıtma: Alındaki beyazlık aşağıya doğru (bunun üzerine doğru ) biraz
uzamış ise bu isim verilir.
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Resim 1.25: Alında görülen nişaneler ( kartopu, yıldız)

1.4.2. Burun Üzerindeki Nişaneler
Burun üzerinde görülen nişanelere akıtma denir. Akıtma çeşitleri aşağıda
tanımlanmıştır.

Yarım akıtma: Akıtma burun üstünün yarısına kadar iniyor ise bu isim verilir.
Akıtma geniş veya ince ise bu özellik de belirtilir.

Tam akıtma: Akıtma bütün burun üstünde uzanır ise bu isim verilir. Yine geniş
veya ince olduğu belirtilir.

Yarım yüzü güzel: Akıtma burun üstünün bir yarımına yayılırsa bu isim verilir.

Yüzü güzel: Akıtma burun üstünün her iki tarafına yayılırsa bu isim verilir.

Kesik akıtma: Akıtma burun üzerinde kesilmiş ve biraz aşağıdan tekrar başlamış
ise bu isim verilir.

Ağzı kilitli: Akıtma üst dudaktan alt dudağa geçmiş ise bu isim verilir.

Burun ucu abraş: Burunun ucunda görülen beyazlığa abraş denir. Abraş bütün
burun ucunu kaplamıştır.

Burun ucu abraş nişaneli: Burun ucunda küçük bir abraş bulunduğunda bu
şekilde isimlendirilir.
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Resim 1.26: Burun üzerindeki nişaneler

1.4.3. Bacaklarda Görülen Nişaneler
Bacaklarda görülen nişanelere seki adı verilir. Seki çeşitleri sırası ile şunlardır:

Seki eseri: Koronada ufak leke şeklinde beyazlığın bulunmasıdır.

Seki nişanesi: Beyazlığın ince bir şerit şeklinde koronayı sarmasıdır.

Alçak seki: Beyazlığın bukağılık çukurluğunun üzerine geçmesidir.

Tam seki: Beyazlığın topuğa (Anatomik olarak topuk burası değildir. Burası
insanlarda topuğa benzediği için bu isim verilmiştir.) “Articulatio metatarsometacarpo falangis” kadar çıkmasıdır

Tam olmayan seki: Beyazlığın topuğu tam olarak sarmamasıdır.

Yüksek (Geçik) seki: Beyazlığın topuğun üzerine geçmesidir.

Çizme seki: Beyazlık carpus ve tarsus eklemlerine kadar uzanırsa çizmenin üst
kenarına göre de düzgün olmayan, köşeli ve sivri seki adları verilir. Seki
üzerinde siyah ya da kırmızı benekler varsa benekli seki denir.

a. Seki eseri

b. Seki nişanesi
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c. Alçak seki ….

d. Tam seki

e. Benekli tam seki

f. Yüksek seki

g. Çizme seki

Resim 1.27: Bacaklarda görülen nişaneler

Resim 1.28: Solda yüksek seki ve tam seki, sağda yüksek çizme seki

Resim 1.29: Dört bacakta çizme seki
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1.4.4. Tırnakta Görülen Nişaneler
Tırnakta görülen nişaneler de beyazlık ve alacalık olarak belirtilmelidir. Tırnak beyaz
ve siyahla karışık olursa alaca denir. Tırnaklardan beyaz olan beyaz, alaca olan ise alaca
olarak isimlendirilir. Dört tırnağın hepsi siyah ise hiçbir tanımlama yapılmaz.

Resim 1.27: Tırnak nişanesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yakınınızda bulunan at üretme çiftliğine gezi düzenleyerek aşağıdaki işlem basamakları ve
öneriler doğrultusunda atların; ırklarını, don ve nişanelerini inceleyiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İşletmede bulunan atların ırk özelliklerini  Modülünüzde bulunan atların ırk
kontrol ediniz.
özellikleriyle karşılaştırabilirsiniz.
 Modülünüzde belirtilen don ve nişaneleri
 Atları don ve nişanelerine göre ayırt
dikkate alarak atın morfolojik
ediniz.
özelliklerini tanımlayabilirsiniz.
 İşletmede bulunan atların fotoğrafını
 Modülünüzde bulunan resimlerle
çekiniz.
karşılaştırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ç
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde at yetiştiriciliğinin önemi verilmemiştir?
A) At tarım ve ulaşımda; çekim, binek ve yük taşıma işlerinde iş hayvanı olarak
kullanılmıştır.
B) Birinci Dünya Savaşı’nda birçok cephedeki savaşlarda at önemli rol oynamış, İkinci
Dünya Savaşı’nda dahi at savaşlarda kullanılmıştır.
C) Tarımda çok hızlı bir makineleşmeye karşın bazı bölgelerde halen tarımda az da
olsa at gücünden yararlanılmaktadır.
D) Memleketimizin dağlık veya motorlu araçların çalışamayacağı bölgelerde at, bir
ulaşım aracı olarak kullanılmaktır.
E) Tarımda da motorlu taşıtların hızla geliştirilmesi ve yayılması ile at tarımdaki ve
sosyal hayattaki önemini tamamen yetirmiştir.
2. Bugün yeryüzünde bulunan evcil atların kökeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Przewalski (Preçevalski) atları
B) Tarpan atları
C) Przewalski (Preçevalski) ve Tarpan atları
D) Arap atları
E) İngiliz atları
3. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde atın zoolojik sistemdeki yeri doğru şekilde
sıralanmıştır?
A) Memeliler – Omurgalılar – Plesantalılar – Tırnaklılar – Tek Tırnaklılar – Atgiller –
Atlar (Eguus) – At
B) At - Atlar (Eguus) - Atgiller – Tek Tırnaklılar – Tırnaklılar – Plesantalılar Omurgalılar – Memeliler
C) Tırnaklılar – Tek Tırnaklılar – Omurgalılar – Memeliler – Plesantalılar –Atgiller –
Atlar (Eguus) – At
D) Omurgalılar – Memeliler – Plesantalılar – Tırnaklılar – Tek Tırnaklılar – Atgiller –
Atlar (Eguus) – At
E) Plesantalılar – Tırnaklılar – Tek Tırnaklılar – Atgiller – Atlar (Eguus) – At Omurgalılar – Memeliler
4. Aşağıda verilenlerden hangisi soğukkanlı at ırklarının özelliklerindendir?
A) Karpal ve tarsal eklemlerden aşağı arka yüzleri uzun kıllarla kaplıdır.
B) İnce beden yapılarına sahip, süratli yürüyüşü ile canlı mizaçlıdır.
C) Bedeni örten kıllar kısadır.
D) Bacakların arka yüzlerinde uzun kıllar bulunmaz.
E) Daha çok binek, spor ve hafif çekim ile taşıma işlerinde kullanılır.
5. Arap atının kökenini aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Przewalski atı
B) Tarpan atı
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C) Soğukkanlı at
D) İngiliz atı
E) Canik atı
6. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kökenli değildir?
A) Çukurova tipi
B) Malakan atları
C) Uzunyayla atı
D) Haflinger atı
E) Canik atı
7. “Anavatanı Kuzey Kafkasya bölgesidir. Bir dağ ırkıdır. Genelde binek ve yük taşıma
işlerinde kullanılır. Diğer at ırklarına göre daha uzun yaşar. Bu ırkın kökeni kesin
olarak bilinmemekle birlikte Kafkasya yerli at ırklarının Türkmen atları ve Arap ırkı
kullanılarak ıslah edilmesi ile meydana getirildiği ileri sürülmektedir.”
Yukarıda tanıtılan at ırkı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Kabardin
B) Akhal-Teke
C) Holştayn
D) Hannofer
E) Anglo-Arap
8. “Kıllar açık parlak kırmızı renkte, yele ve kuyruk beyaz ya da çok açık sarıdır
(yıkanmış gibi).”
Yukarıda tanıtılan don aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Akkanat al
B) Sütlü kahva al
C) Kestane al
D) Altuni al
E) Adi al
9. Bu don çeşidinde bedeni örten kıllar kırmızı fakat yele, kuyruk ve bacakların distal
kısımları (karpal ve tarsal eklemlerin aşağı kısımları) siyah renkte atlarda görülen
don aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Doru don
B) Al don
C) İzabel don
D) Kula don
E) Kır don
10. Aşağıda verilenlerden hangisi türev donlardandır?
A) İzabel don
B) Kula don
C) Doru don
D) Ahreç don
E) Al don
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11. Türev donlar içinde bedeni örten bütün kılların pamuk beyazı renginde olan don
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Açık kır
B) Demiri kır
C) Bakla kır
D) Pamuk kır
E) Mercani kır
12. Aşağıdakilerden hangisi burunda görülen nişanelerden biri değildir?
A) Yarım akıtma
B) Tam akıtma
C) Yarım yüzü güzel
D) Ağzı kilitli
E) Alında kartopu
13. Aşağıdakilerden hangisi burunda görülen nişanelerden biri değildir?
A) Seki eseri
B) Seki nişanesi
C) Alçak seki
D) Çizme seki
E) Yarım seki

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme
yapabileceksiniz.

faaliyetini

başarı

ile

tamamladığınızda

atlarda

yaş

tespiti

ARAŞTIRMA




Atların yaş tespitinin nasıl yapıldığı hakkında araştırma yapınız. Hayvanlarda
anatomi ve fizyoloji dersi modülünün sindirim sisteminde yer alan ağız ve dişler
ile ilgili bölümünü tekrar okuyunuz.
Atlarda yaş tespitini gerektiren durumları araştırınız.
Edindiğiniz bilgilerden sunu dosyası hazırlayarak araştırma sonuçlarını
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ATLARDA YAŞ TESPİTİ
Bir atın kaç yaşında olduğunu bilmek önemlidir. Atın değeri yaşa göre değiştiği gibi
döl verimi, yarış, binek ve iş verim kabiliyetleri ile yaş arasında sıkı bir ilişki vardır. Yaşlı
bir attan temin edilen yarar ile genç ve tam çalışma çağında bulunan bir attan temin edilen
yararlar arasında önemli farklılıklar vardır. Bir atın tüm verim kabiliyetini gösterebilmesi
için gelişmesini tamamlamış olması gerekir. Gelişimini tamamlamadan yetiştirmede
kullanılan kısrak ve aygırlardan istenen düzeyde döl verimi elde edilemez. Bir atın yaşını
bilmek ekonomik değerinin tayininde önemli bir rol oynar. Trafik kazalarında, yaralanma ve
zehirlenme vb. adli olaylarda atın ekonomik değerinin tespitinde önce atın yaşına bakılır. At
alım ve satımında, pedigrili at yetiştiriciliğinde ve at kimliğinin tespitinde yaş tayini
gereklidir.
Tarım işletmelerinde yetiştirilen atların doğum tarihleri sıcak damga ile sırtlarına
yazılır. Pedigrili yetiştiricilikte de atların doğum tarihleri pedigride bulunur. Fakat genel
olarak halk tarafından yetiştirilmiş ve pedigrisi olmayan atların yaşlarının tespiti
gerektiğinde yaş tayininde kullanılan yöntemlere başvurulur.

2.1. Yaş Tayini Yöntemleri
2.1.1. Kesici Dişlere Bakılarak Yaş Tayini
Atlarda yaş tayini için en güvenilir yöntem kesici dişlerin muayenesidir. Kesici dişlere
bakarak yaş tayini yapılabilmesi için;

Diş tablosunun,
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Kesici dişlerin isimlendirilmesinin,
Kesici süt dişleri ile kesici kalıcı dişler arasındaki morfolojik farkların,
Diş işaretlerinin,
Genel kuralların bilinmesi gerekir.

2.1.1.1. Diş Tablosu
Atlarda diş tablosu aşağıda verilen şekildedir.

Maxilla

Mandibula

Sutura İncisiva
M P C I
I
C P M
3
3
1 3
3
1
3
3
-------------------------- | -------------------------3

3

1

3

3

Sol Yarı
----------------------

1

3

3

40 (aygırda)
Toplam
=
36
(kısrakta)

Sağ Yarı
---------------------Symphisis Mandibulae

Atlarda, Mandibula ve Maxilla'da 6'şar adetten, 12 adet kesici diş (I = incisive)
bulunur. Köpek dişleri (C = canin) yalnız aygırlarda görülür. Kısraklarda çok ender olarak
rastlanmıştır. Her çenede 2'şerden 4 adettir. Mandibulada bulunan canin dişler,
maxilladakilere göre kesici dişlere daha yakındır. Ön öğütücü (P = Pre-molar) ve öğütücü (M
= molar) diş sayısı ise Mandibula'da 12 ve Maxillada'da 12 adet olmak üzere 24 tanedir.
Atlarda pre-molar dişler değişir, molar dişler ise değişmez, kalıcıdırlar.
2.1.1.2. Kesici Dişlerin İsimlendirilmesi
Atlarda kesici dişler; ön kesiciler, orta kesiciler ve son kesiciler olarak adlandırılır.
Mandibula'da bulunan kesici dişlere alt dişler; Maxilla'da bulunan kesici dişlere üst kesici
dişler denir.
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Şekil 2.1: Kesici Dişler
(a. Alt Ön, a'. Üst Ön, b. Alt Orta, b'. Üst Orta, c. Alt Son, c'. Üst Son Kesici Dişler)

2.1.1.3. Kesici Süt Dişleri ile Kesici Kalıcı Dişler Arasındaki Morfolojik Farklar
Kesici süt dişleri; kalıcılara göre daha küçük, kısa ve beyaz, diş boyunları hafif
belirgin, Labium (dudak) yüzleri düz ve oluksuz, diş yuvalarına sıkıca oturmuş dişlerdir.
Kesici kalıcı dişler ise süt dişlerine göre daha iri, boyları daha uzun, diş tacı ile boyun
birbirleri ile birleşmiş durumda, renkleri hafif sarımtırak ve Labiel yüzlerinde ortada hafif bir
oluk bulunan ve yuvalarına sıkı sıkıya oturmuş dişlerdir.

Şekil 2.2: Üç Yaşındaki Bir Atın Kesici Dişleri. Ön Kesiciler Kalıcı, Diğerleri Süt Dişi.

2.1.1.4. Diş İşaretleri


Aşınma yüzeyinin şekli

Kesici dişlerin aşınma yüzeylerinin şekli yaş ilerledikçe değişmektedir. Genç atlarda
enine (dar) oval, daha sonra oval; daha yaşlı atlarda yuvarlak, üçgen (eşkenar) ve ters oval
(ikizkenar üçgen) ya da derinliğine oval görünümdedir.


Arpacık çukurluğu

Kesici dişlerin aşınma yüzeylerinde bulunan ve bir arpa danesi şeklinde olan bir
çukurluktur. Arpacık çukurluğu kesici süt dişlerinde; dişin aşınma yüzeyinin ortasında,
kesici kalıcı dişlerde ise diş yüzeyinin biraz arka tarafındadır. Arpacık çukurlukları dişler
aşındıkça her sene biraz daha küçülür, diğer bir deyiş ile dişler aşınır. Arpacık çukurlukları
ilk çıkan dişlerde -ön kesiciler- diğerlerine göre daha önce silinir.
Kalıcı alt kesici dişlerde Arpacık çukurluklarının derinliği 6 mm, üst kesicilerde 12
mm kadardır. Alt kalıcı kesicilerde Arpacık çukurluğu her sene ortalama 2 mm aşındığından,
bir kalıcı kesici dişte Arpacık çukurluğu, bu diş çıktıktan 3 sene sonra silinir. Kalıcı kesici
diş çıktıktan bir sene sonra Arpacık çukurluğunun derinliği 4 mm ye, 2 sene sonra 2 mm ye
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ve 3 sene sonra da tamamen ortadan kalkar yani silinir. Yaş tayininde, üst kesicilerdeki
arpacık çukurluğu muntazam bir aşınma göstermediğinden kullanılamaz.


İç mine

Kesici kalıcı dişlerin aşınma yüzlerinde, arpacık çukurluğu tamamen silindikten sonra
arpacık çukurluğunun yerinde görülen; önce oval, yaş ilerleyip aşınma arttıkça
yuvarlaklaşan, en sonunda nokta hâline dönüşerek kaybolan, sedef renginde, arpacık
çukurluğunu içten kaplayan mine tabakasının devamıdır. Bir kalıcı kesici dişte iç mine,
arpacık çukurluğunun silinmesinden itibaren yedi sene sonra kaybolur.


Diş yıldızı

Kesici kalıcı dişlerin diş boşluğunun zamanla ve yavaş yavaş fildişi ile dolması,
küçülüp kısalması ve sonra da kaybolması ile boşluk yerinde meydana gelen, dişlerin
aşınması ile iç minenin önünde, kalın bir çizgi hâlinde beliren esmer bir lekedir. Yaş
ilerledikçe bu çizgi kısalır ve kalınlaşır, daha sonra ovalleşir ve yuvarlaklaşır sonra da kare
şeklini alır.


Kırlangıç kuyruğu

Yaş ilerledikçe dişlerin aşınması sonucu diş taçlarının daralması ve bu daralmanın alt
kalıcı kesicilerde daha fazla olması nedeni ile alt son kalıcı kesici dişlerin aşınma yüzleri üst
son kalıcı kesicilerin aşınma yüzlerini tamamen örtmez. Bunun sonucu, üst son kalıcı
kesicilerin dış kenarları aşınmaz. Aşınmayan bu kısım bir çengel gibi hafifçe aşağıya doğru
uzanır. Bu uzantıya kırlangıçkuyruğu adı verilir. Meydana gelen kırlangıçkuyruğu zamanla
aşınır, bir süre sonra tekrar meydana gelir.

Şekil 2.3: Kırlangıçkuyruğu
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Diş oluğu

Onuncu yaştan sonra üst son kesicilerde, dişin labium (dudak) yüzünde diş eti
dibinden belirmeye başlayan, zamanla uzayıp diş boyuna erişen, daha sonra diş eti dibinden
başlamak üzere yavaş yavaş kaybolan bir oluktur.

Şekil 2.4. Diş oluğu
(a. Diş eti dibinden başlamış, b. Dişin ortasına kadar ulaşmış, c. Dişin boyuna erişmiş).



Diş açısı

Genç atlarda kesici dişlerin birbirlerine karşı durumları dikeydir. Diğer bir deyiş ile
üst ve alt kesici dişler arasındaki açı takriben 180°dir. At yaşlandıkça kesici dişlerin
birbirlerine karşı yaptıkları açı yavaş yavaş daralmaya başlar. Bu nedenle yaşlı atlarda ağız,
dar ve uzun görülür.
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Şekil 2.5: Soldan sağa sırasıyla 5, 7 ve 20 yaşlarındaki atlarda daralan diş açısı



Genel kurallar

Atlarda yaş tayini amacı ile kesici dişlerin muayenesi gerektiğinde herhangi bir kaza
ve sakatlanmaya meydan vermemek için aşağıda belirtilen kuralların uygulanması gerekir:










Öncelikle at sahibine veya seyisine, atın ısırma, tekme atma ya da şaha
kalkma gibi anormal davranışlarının olup olmadığı sorulur.
Sonra ata seslenerek (oğlum, kızım veya ismini söyleyerek) ve ata ön
taraftan yaklaşılır. Atın alnı hafifçe kaşınır, sevilir, okşanır.
Sonra atın sol tarafına geçilerek boynu kaşınır ve elle boynuna yavaş
yavaş vurularak sevilir.
Bir bakıcı ya da yardımcı atın başlığının altından sıkıca tuttuktan sonra
dudaklar açılarak diş açısına ve kesici dişlere bakılır. Atın ağzında hem
kesici süt dişi/dişleri hem de kalıcı kesici diş/dişler mevcutsa yaş tayini
kolaylıkla yapılır.
Atın ağzındaki kesici dişlerin tümü süt dişi veya kalıcı diş ise o takdirde
ağzı açmak gerekir.
Atın sol tarafında durularak Margo interalveolaris'ten ağıza girilerek sağ
elle dil tutulur (dil dışarı çekilmemelidir) ve aynı elin başparmağı
palatum molle'ye dayanarak ağız açıldıktan sonra kesici dişlerin aşınma
yüzleri muayene edilir.
At yukarıda belirtilen işlemlere izin vermiyorsa önce kulak, sonra burun
yavaşası tatbik edilir. Gerektiğinde ön ayakların biri articulus carpi'den
kaldırılarak at tek ayak üzerinde kontrol altında tutulur. At, bu
yaptırımlara rağmen ağzının açılmasına izin vermiyorsa travay kullanılır.
Bütün bunlara rağmen atın ağzını açmak mümkün olamıyorsa, ısrar
edilmemeli ve yaş tayini yapmak zorunluysa ata sedatif bir ilaç ya da
narkoz verilerek kesici dişlerin muayenesi yapılır.
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2.1.2. Yaş Tayininde Dönemler
Atlarda kesici dişlere bakarak yaş tayini; kesici süt dişlerinin çıkması ve arpacık
çukurluklarının silinmesi, kesici süt dişlerinin düşmesi ve yerlerine kalıcı kesici dişlerin
çıkması; kalıcı kesici dişlerde arpacık çukurluklarının silinmesi; kalıcı kesici dişlerin aşınma
yüzlerinde meydana gelen şekil değişiklikleri, iç mine, diş yıldızı, kırlangıçkuyruğu, diş
oluğu ve diş açısında meydana gelen değişmeler doğrultusunda dört döneme ayrılarak
yapılır.
2.1.2.1. Birinci Dönem( 0-2.5 Yaş Arası)
Bu dönemde kesici süt dişlerinin çıkması ve kesici süt dişlerinde arpacık
çukurluğunun silinmesine bakılır.









Yeni doğmuş bir tayda, kesici süt dişleri daha çıkmamıştır.
8-14 günde, ön kesici süt dişleri çıkar.
20-30 günde, orta kesici süt dişleri çıkar.
5- 9 ayda, son kesici süt dişleri çıkar.
9-10 aylık bir tayda, tüm kesici süt dişleri çıkmıştır.
1. yaşında, ön kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.
1.5 yaşında, orta kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.
2 yaşında, son kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.

Şekil 2.6: Solda 10 günlük, sağda 4-6 haftalık kesici süt dişleri

Şekil 2.6: Solda 6-10 aylık kesici süt dişleri, 1 yaşında kesici süt dişleri
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Şekil 2.7: İki yaşlı bir atta alt kesici dişler

2.1.2.2. İkinci Dönem (2.5-5.0 Yaş Arası)
Bu dönemde kesici süt dişleri düşer ve süt dişlerinin yerine kalıcı kesici dişler çıkar.


2.5 yaşında, ön kesici süt dişleri düşer ve yerlerine ön kesici kalıcı dişler
çıkmaya başlar.

3 yaşında ön kesici kalıcı dişler diş yayı seviyesine ulaşır. Üç yaşındaki bir atın
ağzındaki ön kesiciler ( 2 adet Mandibula'da ve 2 adet Maxilla'da olmak üzere
toplam 4 tane) kalıcı diş, orta ve son kesiciler ise süt dişidir.

3.5 yaşında, orta kesici süt dişleri düşer ve yerlerine orta kalıcı dişler çıkmaya
başlar.

4 yaşında orta kesici kalıcı dişler diş yayı seviyesine ulaşır. Dört yaşındaki bir
atın ağzındaki ön ve orta kesiciler (4 adet Mandibula'da ve 4 adet Maxilla'da
olmak üzere toplam 8 tane) kalıcı diş, son kesiciler ise süt dişidir.

Şekil 2.8: Dört yaşındaki bir atta alt kalıcı kesici dişler (Sadece son kesiciler süt dişi)
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Şekil 2.9: Beş Yaşınaki bir atta alt kalıcı kesici dişler
(Kesici dişlerin tümü kalıcı diştir.)




4.5 yaşında, son kesici süt dişleri düşer ve yerlerine son kalıcı kesiciler çıkmaya
başlar.
5 yaşında son kesici kalıcı dişler diş yayı seviyesine ulaşır. Beş yaşındaki bir
atın ağzındaki kesici dişlerin tümü (12 adet) kalıcı diştir.

2.1.2.3. Üçüncü Dönem (6.0-8.0 Yaş Arası)
Bu dönem, alt kesici dişlerde arpacık çukurluklarının silinmesi, diş yıldızının çıkması
ve dişlerin aşınma yüzlerinin ovalleşmesi ile belirlenir. Alt kesicilerde arpacık çukurluğunun
derinliği 6 mm kadar olduğundan ve arpacık çukurluğu da her sene 2 mm kadar aşındığından
bir kalıcı kesici dişte arpacık çukurluğu, bu kalıcı kesici dişin çıkınımdan 3 sene sonra
tamamen silinir.


6 yaşında, alt ön kesici dişlerde arpacık çukurluğu silinir ve diş yıldızı çıkar.
Orta ve son kesicilerde arpacık çukurluğu mevcuttur. Diş yıldızı, dişin ön
kenarına yakın bir yerde esmer koyu renkte, uzun ve kalın bir çizgi hâlinde
görülür.
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Şekil 2.10: Altı yaşlı bir atta alt kalıcı kesici dişler
(Önlerde arpacık çukurluğu silinmiştir.)



7 yaşında, alt orta kesici dişlerde arpacık çukurluğu silinir ve dişin ön kenarına
yakın bir yerde esmer koyu renkte, uzun ve kalın bir çizgi hâlinde görülür. Son
kesicilerde arpacık çukurluğu mevcuttur.

Şekil 2.11: Yedi yaşlı bir atta alt kalıcı kesici dişler
(Önlerde ve ortalarda arpacık çukurluğu silinmiş.)



8 yaşında, alt son kesici dişlerde arpacık çukurluğu silinir ve dişin ön kenarına
yakın bir yerde esmer koyu renkte, uzun ve kalın bir çizgi hâlinde görülür.

43

Şekil 2.12: Sekiz yaşlı bir atta alt kalıcı kesici dişler

2.1.2.4. Dördüncü Dönem (8 Yaşından Sonra )


9 yaşında, iç mine büyük ve halka şeklindedir. Bütün alt kesicilerde diş yıldızı
ince bir çizgi şeklinde dönüşmüştür. İlk kırlangıçkuyruğu, çoğunlukla teşekkül
etmiştir.

Şekil 2.13: Dokuz yaşlı bir atta alt kalıcı kesici dişler



10 yaşında, alt ön kesicilerin aşınma yüzü yuvarlaklaşmış ve iç mine
küçülmüştür. Diş yıldızı alt ön kesicilerde kısalıp kalınlaşmaya başlar.
Kırlangıçkuyruğu henüz kaybolmamıştır. Üst son kesicilerde diş oluğu dişin üst
kenarında diş etinin alt kenarında görülmeye başlamıştır.
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Şekil 2.14: On yaşlı bir atta alt kalıcı kesici dişler





11 yaşında, alt orta kesicilerin aşınma yüzü yuvarlaklaşmış ve iç mine
küçülmüştür. Alt ön kesicilerde iç mine biraz daha arka kenara yaklaşmıştır. Diş
yıldızı alt ön kesiciler de çok kısalmıştır. Kırlangıçkuyruğu tamamen
kaybolmuştur.
12 yaşında, alt son kesicilerin aşınma yüzü yuvarlaklaşır. İç mine bütün alt
kesicilerde küçülmüş, ön kesicilerde ise nokta şeklindedir. Diş yıldızı ön
kesicilerde ovalleşmeye başlamıştır.

Şekil 2.15: On bir veya on ikinci yaşında alt kalıcı kesici dişler







13 yaşında, tüm alt kesicilerin aşınma yüzü yuvarlaktır. Alt ön kesicilerde iç
mine kaybolmuş, orta kesicilerde nokta şeklindedir. Diş yıldızı ön kesicilerde
tamamen ovalleşmiştir.
14 yaşında, alt orta kesicilerde iç mine kaybolmuştur. Diş yıldızı alt orta
kesicilerde tamamen ovaldir.
15 yaşında, alt ön kesicilerin aşınma yüzü üçgenleşmeye (eşkenar) başlar. İç
mine alt kesicilerin tümünde kaybolmuştur. Diş yıldızı alt kesicilerin tümünde
ovaldir. Kırlangıçkuyruğu ikinci kez görülebilir. Diş oluğu dişin 1/2 seviyesine
inmiştir. Diş açısı iyice daralmış ve dişler öne doğru eğilmiştir.
16 yaşında, diş yıldızı alt ön kesicilerde yuvarlaktır.
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17 yaşında, alt orta kesicilerin aşınma yüzeyi üçgenleşmiştir. Diş yıldızı orta
kesicilerde yuvarlaktır.
18 yaşında, tüm alt kesicilerin aşınma yüzeyleri üçgen şeklindedir. Diş yıldızı
alt kesicilerin tümünde yuvarlaktır. Diş oluğu diş boyuna yaklaşmıştır.

Şekil 2.16: On sekiz yaşlı bir atta alt kalıcı kesici dişler








19 yaşında, alt ön kesicilerde aşınma yüzeyleri ters oval (ikizkenar üçgen)
şeklinde olup diş yıldızı kare şeklindedir.
20 yaşında, alt orta kesicilerde aşınma yüzeyi ikizkenar üçgen, diş yıldızı ise
kare şeklindedir. Diş oluğu diş boyunu bulmuştur. Diş açısı tamamıyla daralmış
ve ağız iyice sivrilmiştir.
21 yaşında, diş oluğu diş eti tarafından silinmeye başlamıştır.
22 yaşında, diş oluğu diş eti tarafından açıkça görülür şekilde silinmiştir.
25 yaşında, diş oluğu dişin son ¼’ üne kadar silinmiştir.
30 ve yukarı yaşlarda diş oluğu kaybolmuştur.

2.1.3. Dış Görünümle Tahmini Yaş Tayini
Atlarda dış görünümle ilgili bazı belirtiler kullanılarak yuvarlak bir ifade ile (genç,
orta yaşlı ve çok yaşlı gibi) tahmini olarak yaş tayini yapılabilir.
Genç atlarda alın daha yumru ve baş kemiklerinin sınırları daha az belirgindir. Kalıcı
kesiciler çıkmaya başladığında baş çizgileri daha iyi belirir ve kesinleşir. Genç atlarda
mandibulanın alt kenarı (Margo ventralis) kalın ve dolgundur. Margo ventralis baş ve işaret
parmakları arasına alındığında kalın ve dolgun olduğu görülür. Yaşlı atlarda Margo ventralis
incelir ve çok yaşlı atlarda ise bir bıçak sırtı kalınlığı kadar incelir. At yaşlandıkça diş açısı
daralır, ağız dar ve uzun görülür.
Yaşlı atlarda deri altı yağ miktarı azalır, deri kalınlaşır, kıllar sertleşir, göz üstü
çukurları derinleşir, alt dudak sarkar. On dört yaşından itibaren koyu donlu atlarda, gözlerin
etrafında ve bacak uçlarında beyaz kıllar belirir. Bacak kuruluğu azalır. Çok doğurmuş
kısraklarda bel iyice çukurlaşır.
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2.2. Beden Ölçülerinin Önemi
Beden ölçüleri, atların doğum sonrası gelişmelerini yansıtan iyi bir göstergedir.
Gelişme, genel olarak beden yapısında meydana gelen değişmedir. Bu nedenle atların ergin
çağa ulaşıncaya kadar gelişme durumlarını incelemek için bazı beden ölçüleri alınır. Atlarda
her ırkın her yaş dönemine (sütten kesim, 12, 18, 24, 36. ay) özgü bilinen beden ölçülerinin
ortalamaları, alt ve üst sınırları vardır. Bu yaş dönemlerinde belirli beden ölçüleri değerlerine
ulaşamayan atların normal bir gelişme göstermedikleri anlaşılır.
Gelişme ile atın performansı arasında yakın bir ilgi vardır. Kendi ırkına özgü bir
gelişme gösterememiş atların tüm verimleri yaşıtlarına göre düşük olur.
Ayrıca beden ölçülerinden ırk tayininde de yararlanılır. Özellikle ihtilaflı vakalarda
beden ölçülerinde tespit edilebilecek sapmalardan yararlanılarak isabetli karar
verilebilmesine katkıda bulunulur.

2.2.1. Beden Ölçüleri
Atlarda, beden gelişimini en iyi yansıtan beden ölçüleri, cidago yüksekliği, göğüs
çevresi, ön göğüs genişliği ve ön incik çevresi ölçüleridir. Ayrıca göğüs çevre ölçüsü, alt
solunum sisteminin gelişimini yansıtan iyi bir ölçüttür. Özellikle yarış ve spor atlarının alım
ve satımlarında bu beden ölçüsünün normal sınırlar altında olmamasına dikkat edilmesi
gerekir. Irk tayininde beden uzunluğu ölçüsünün de alınmasında yarar vardır.

2.2.2. Ölçü Aletleri ve Ölçü Alma Tekniği
Beden ölçülerinin alımında ölçü bastonu, ölçü şeridi ve ölçü pergeli kullanılır. Beden
ölçüleri, atlar beton ya da düzgün bir zemin üzerine çekilerek normal bir pozisyonda (eşkâl
duruşu) durmaları temin edildikten sonra alınır. Aksi durumda alınan ölçülere güven olmaz.
Cidago yüksekliği alınırken ölçü bastonu yere tam dikey olarak tutulmalı ve bu dikeyliği
temin edebilmek için de tepesinde kabarcıklı düzeç bulunan ölçü bastonu kullanılmalıdır.
Göğüs çevre ölçüsü alınırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, ölçü şeridinin ne
kadar gerdirileceğidir. Doğru bir ölçü almak için şerit atın derisine tam olarak oturmayacak
şekilde gerdirilmelidir. Ayrıca alınan ölçülerin tümü atın sağ tarafından alınmalıdır.

2.2.3. Ölçü Aletleri ve Ölçü Alma Tekniği
2.2.3.1. Cidago Yüksekliği
Cidagonun en yüksek noktası ile (Thorax omurlarının Proc. spinalislerinin en üst
noktası) yer arasındaki uzaklıktır. Bu ölçü, ölçü bastonu kullanılarak alınır (Şekil 2.17. A-B).
2.2.3.2. Göğüs Çevresi
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Scapulaların hemen arkasından, beden eksenine dikey olarak alınan çevre ölçüsüdür.
Bu ölçü bedenin en dar çevre ölçüsü olup bazı çalışmalarda ön göğüs çevresi olarak
isimlendirilmiştir. Bu ölçü, ölçü şeridi kullanılarak alınır.
2.2.3.3. Ön Göğüs Genişliği
Her iki omuz eklemi (Caput humeriler) arasındaki uzaklıktır. Ölçü bastonu veya ölçü
pergeli ile ölçülür.
2.2.3.4. Beden Uzunluğu
Caput humeriden Tuber ischiiye kadar olan uzaklıktır ve ölçü bastonu ile ölçülür
(Şekil 2.17. C-D).
2.2.3.5. Ön İncik Çevresi
Articulatio carpi ile Articulatio metacarpo phalangeus (topuk eklemi) arasındaki
uzaklığın tam orta yerine rastlayan çevre ölçüsüdür ve ölçü şeridi ile alınır (Şekil 2.17. E).

Şekil 2.17: Beden ölçülerinin alındığı noktalar
(A-B = Cidago Yüksekliği, C-B = Beden Uzunluğu, E = Ön İncik Çevresi)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak atlarda yaş tayinini yapınız.
İşlem basamakları
 Kişisel hijyeni sağlayınız.

 Atın zapturaptını yapınız.

 Atın ağzını tekniğine uygun şekilde
açınız.

Öneriler
 İş elbisesi ve eldiven giymelisiniz.
 Öncelikli olarak iş güvenliği ve sağlığı ile
ilgili tedbirleri almalısınız.
 At sahibine veya seyisine, atın ısırma,
tekme atma ya da şaha kalkma gibi
anormal davranışlarının olup olmadığı
sormalısınız.
 Ata daima önden ve yandan, atın
görebileceği şekilde yaklaşılmalıdır.
Yaklaşma sırasında ata sahibinin her gün
hitap ettiği kelimeleri atın duyabileceği
şekilde söyleyerek yaklaşmalısınız. Atın
alnı hafifçe kaşıyınız, seviniz.
 Büyük hayvanları Zapturapt modülünde
açıklandığı şekilde ayakta zapturapt altına
alınız.
 Gerektiğinde ön ayaklardan birini
articulus carpiden kaldırarak tek ayak
üzerinde kontrol altında tutabilirsiniz.
Travay içerisinde zapturapt altına
alabilirsiniz. Atın ağzını açmak mümkün
olmuyorsa ve yaş tayini yapmak zorunlu
ise ata sedatif bir ilaç ya da narkoz
vererek kesici dişlerin kontrolünü
yapabilirsiniz.
 Bir bakıcı ya da yardımcı atın başlığının
altından sıkıca tuttuktan sonra dudakları
açabilirsiniz.
 Atın ağzındaki kesici dişlerin tümü süt
dişi veya kalıcı diş ise, o takdirde ağzı
açmanız gerekir.
 Atın sol tarafında durarak Margo
interalveolaristen ağıza girerek sağ elle
dili tutunuz (Dil dışarı çekilmemelidir.)
ve aynı elin başparmağını palatum
molleye dayanarak ağızı açmalısınız.
 At ağzın açılmasına izin vermiyorsa önce
kulak, sonra burun yavaşası tatbik
edebilirsiniz.
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 Atlarda diş yapısına bakılarak yaş tespiti
yapınız.

 Beden uzunluğu ölçüsünü tekniğine
uygun alınız.

 Diş açısını ve kesici dişleri
inceleyebilirsiniz.
 Kesici dişlerin aşınma yüzlerini muayene
edebilirsiniz.
 Atın süt ve kalıcı dişlerini Dişlerdeki
Değişimler modülde anlatıldığı gibi
inceleyerek ata yaş tespiti yapmalısınız.

 Atlarda, beden gelişimini en iyi yansıtan
beden ölçüleri olan; cidago yüksekliği,
göğüs çevresi, ön göğüs genişliği ve ön
incik çevresi ölçülerini ölçü bastonu veya
ölçü pergeliyle almalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdakilerden hangisi atlarda yaş tespiti ile ilgili doğru ifadelerden biri değildir?
A) Atın değeri yaşa göre değişiklik gösterir.
B) Atın tüm genetik kabiliyetini göstermesi için gelişimini tamamlamış olması gerekir.
C) Erken çalıştırılmaya başlanan atların kemik ve tendolarında bazı arızalar meydana
gelir.
D) Kesici dişler ile yaş tespiti işletmelerde tutulan pedigriden daha geçerli bir
yöntemdir.
E) Trafik kazaları, yaralanma ve zehirlenme vb. gibi adli olaylarda atın ekonomik
değerinin tespiti önemlidir.

2.

Atlarda ön öğütücü, öğütücü, köpek ve kesici dişler ile ilgili ifadelerden hangisi
aşağıdaki seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

3.

Aşağıdakilerden hangisinde kesici süt dişleri ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Mandibula ve maxillada 24 çift ön öğütücü ve öğütücü diş bulunur.
Köpek dişleri aygır ve kısraklarda her çenede iki adet olmak üzere dört tanedir.
Atlarda toplam 6 adet kesici diş bulunur.
Köpek dişleri yalnız aygırlarda görülür. Kısraklarda çok ender olarak rastlanır.
Aygır ve kısrakta toplam 40 adet diş bulunur.

Kesici süt dişleri; kalıcılara göre daha küçüktür.
Boyları kısa ve renkleri beyazdır.
Kesici süt dişlerinin dudağa bakan yüzlerinde orta hafif bir oluk gözlemlenir.
Kesici süt dişlerinin dudağa bakan yüzleri düz ve oluksuzdur.
Diş yuvalarına sıkıca tutunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinde atlarda diş işaretleri ile ilgili verilen ifade yanlıştır?
A) Genç atlarda enine (dar) oval, daha sonra oval; daha yaşlı atlarda yuvarlak, üçgen
(eşkenar) ve ters oval (ikizkenar üçgen) ya da derinliğine oval görünümdedir.
B) At yaşlandıkça kesici dişlerin birbirlerine karşı yaptıkları açı yavaş yavaş açılmaya
başlar. Bu nedenle yaşlı atlarda ağız, dar ve uzun görülür.
C) Arpacık çukurluğu, kesici dişlerin aşınma yüzeylerinde bulunan ve bir arpa danesi
şeklinde olan bir çukurluktur.
D) Bir kalıcı kesici dişte iç mine, arpacık çukurluğunun silinmesinden itibaren yedi sene
sonra kaybolur.
E) Üst son kalıcı kesicilerin dış kenarları aşınmaz. Aşınmayan bu kısım bir çengel gibi
hafifçe aşağıya doğru uzanır. Bu uzantıya kırlangıçkuyruğu adı verilir.
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5.

İki yaşındaki atların yaş tayini yapılırken kesici dişlerde görülebilecek bulgu
seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Son kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.
Orta kesici süt dişleri çıkmıştır.
Tüm kesici süt dişleri çıkmıştır.
Ön kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.
Orta kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.

Sadece son
kesiciler süt
dişidir.

6.

Yukarıdaki resme göre alt kalıcı kesici dişleri incelenerek bu atın yaşı için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) 1 yaşlı
B) 2 yaşlı
C) 3 yaşlı
D) 4 yaşlı
E) 5 yaşlı

Önlerde arpacık
çukurluğu
silinmiştir.

7.

Yukarıdaki resme göre atta alt kalıcı kesici dişleri incelenerek bu atın yaşı için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) 2 yaşlı
B) 3 yaşlı
C) 4 yaşlı
D) 5 yaşlı
E) 6 yaşlı
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Bütün alt
kesicilerde diş
yıldızı ince bir
çizgi şeklinde
dönüşmüştür.

8.

Yukarıdaki resme göre atta alt kalıcı kesici dişleri incelenerek bu atın yaşı için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) 4 yaşlı
B) 6 yaşlı
C) 8 yaşlı
D) 9 yaşlı
E) 10 yaşlı

Tüm alt
kesicilerin
aşınma
yüzeyleri üçgen
şeklindedir.
9. Yukarıdaki resme göre atta alt kalıcı kesici dişleri incelenerek bu atın yaş için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) 12 yaşlı
B) 14 yaşlı
C) 15 yaşlı
D) 16 yaşlı
E) 18 yaşlı
10. Atlarda Articulatio carpi ile Articulatio metacarpo phalangeus (topuk eklemi) arasındaki
uzaklığın tam orta yerine rastlayan çevre ölçüsüne ne ad verilir?
A) Cidago yüksekliği
B) Ön incik çevresi
C) Göğüs çevresi
D) Ön göğüs genişliği
E) Beden uzunluğu

E VE DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Atların günlük bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA









At barınakları ile ilgili araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri kullanarak bir
sunum hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.
At barınaklarının günlük bakımı ve temizliğinin yapılışı ile ilgili görsel ve yazılı
materyalleri araştırınız.
Bölgenizde at yetiştiriciliği yapan özel ve kamu işletmelerini gezerek atlarda
yürüyüş ve koşma şekillerini gözlemleyiniz. Atların bakımının nasıl yapıldığını
inceleyiniz. Tekniğine uygun kaşağı ve masaj yapmanın, atın yetiştirilmesi ve
sağlığı açısından önemini belirleyiniz.
Atlarda kullanış amacına uygun antrenmanın önemini araştırarak
arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.
Atın ve tayın konulacağı yerin özellikleri hakkında sunum hazırlayarak sınıfa
sunum yapınız.
Atın ayak, tırnak bakımı ve temizliğinin yapılışı hakkında görsel ve yazılı
kaynak araştırması yapınız. Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız.
Birlikte iş yapabilme, grup çalışması içinde sorumluluk alma ve sorumluluğunu
yerine getirmenin önemi ile ilgili sunum hazırlayıp sınıf panosunda sergileyiniz.

3. ATLARIN GÜNLÜK BAKIMI
3.1. At Barınakları
At yetiştiriciliğinde barınakların önemi büyüktür. At barınakları tavla olarak
isimlendirilir. Atın yaşamının önemli bir kısmı tavlada geçtiği için tavla yapımı ve iç
ayrıntıları atın performansında çok etkili bir faktördür. Geleneksel olarak tavlaların tamamen
kapalı inşa edilmesi yönünde bir eğilim vardır. Tavla yapımı önemli bir maliyet unsuru
olduğundan atların, yıl boyunca dışarıda barındırılmasına yönelik çalışmalar da
bulunmaktadır. Dışarıda barındırma, atın sağlığı açısından daha elverişlidir. Rasyonlar
dengeli olursa at mevsimsel değişimlere kıl örtüsünü geliştirerek cevap verir ve kolayca
iklim değişikliklerine adapte olur.
Bununla beraber, atları olumsuz çevre koşullarından korumak, kontrol altında
tutabilmek ve bakıcılara da kolaylık açısından tavlada barındırmak daha avantajlı
görünmektedir. Atlar diğer hayvan türlerine göre biraz daha narin olduklarından dikkatli bir
bakım, besleme ve iyi bir yönetime ihtiyaçları vardır. Atlar, düzenli olarak tımar edilmeli,
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tırnak bakımları yapılmalı, bulundukları ortam temiz, hijyenik olmalıdır. Bunların
sağlanması da iyi bir tavlanın bulunmasıyla mümkündür. İyi bir tavlada bazı özellikler
olması gerekir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:









Sıcaklık atlar için uygun aralıklarda (5- 27 ºC) olmalıdır.
Havalandırması iyi olmalı, hava cereyanı olmamalıdır.
Bina duvarlarında ve tavanında yoğunlaşma olmamalıdır.
Zemin kuru olmalı ve ayaklar için zararlı etkiler taşımamalıdır.
Gübre ve idrarın birikmesini önleyecek şekilde olmalıdır.
Aydınlatma uygun bir seviyede olmalıdır.
Yemleme ve sulama idaresi iyi olmalıdır.
Tüm çıkıntılı kısımlar yuvarlaklaştırılmalıdır.

Atlar, çevresel strese aşırı duyarlıdır. Çevresel stres, atlarda solunum hastalıklarının
görülme sıklığını artırmaktadır. Atları etkileyen temel iklimsel çevre unsurları sıcaklık, nem,
hava hareket hızı ve havalandırma seviyesidir. Yüksek nem ve hava cereyanı bulunmadığı
takdirde, 5- 27 º C’deki geniş bir sıcaklık aralığı atlar için uygun sıcaklıktır. Atlar için en
kritik durum sıcaklığın düşük, nemin yüksek olmasıdır. Havalandırmanın ve izolasyonun
yetersiz olduğu durumlarda tavla içinde nemin yoğunlaşması önemli problemleri de
beraberinde getirir.
Özellik
Sıcaklık
Nispi nem
Hava hareket hızı
Havalandırma oranı
Havalandırma girişi
Havalandırma çıkışı

Değer
5 –27 º C
% 30 - 70
0,15 – 0,5 m / dakika
0,20 – 2,0 m³ / saat / kg canlı ağırlık
0,1 m² / at
0,3 m² / at

Tablo 3.1: Tavladaki atların iklimsel çevre ihtiyaçları

Atlar bireysel barınaklarda veya küçük gruplar hâlindeyse bakım nispeten kolaydır.
Ancak gruplar büyüdükçe iklimsel çevrenin kontrolü zorlaşmakta, enfeksiyonlar yayılmakta
ve toz, mantar vb. faktörlere bağlı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir.
Tavlalar tamamen açık olabildiği gibi kapalı da olabilir. Kapalı tavlalar için tavlaya
birleşik gezinti alanı yapılmalıdır. Kapalı tavlalar sabit bağlamalı duraklı veya çok sayıda
bokslardan oluşabilir. Ayrıca hasta hayvanlar için ayrı bir boks, doğum bölmesi, yem
deposu, yem hazırlama odası, servis odası, ofis, bakıcılar için kalacak yerler de bulunmalıdır.

3.1.1. Kapalı Bağlı Tavlalar
Bu tavlalar bir veya iki sıralı yapılabilir. Genellikle başlar duvara gelecek şekilde
yapılır. Dolayısıyla yemlikler iki duvar kenarına boydan boya yapılır. İki sıra arasında da
servis yolu yapılır. Bağlı duraklı bu sistemde her durak arasında atların birbirini rahatsız
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etmesini önleyecek bölmelerin yapılması önerilir. Bu tip tavlalar sürü yetiştiriciliği
yapıldığında kullanılır. Bağlı duraklar yarış atları için önerilmemekle beraber belli bir alanda
daha çok atın barınabilmesi için bokslu barınaklara tercih edilebilir. Böylelikle işgücü ve
yataklık ihtiyacı en aza indirilebilir.
Genel bir kural olarak tavla tabanı kuru ve düz olmalıdır. Durakların tabanı kil ile
sıkıştırılabilir. Nispeten daha sıcak ve daha elastikidir. Kil iyi drene edilmiş zemin üzerine
serilmelidir. Ancak zamanla ıslandığında kayganlaşabilir ve çukurluklar oluşabilir. Kum da
oldukça iyi bir altlıktır. Kum üzerine ilave bir altlığa ihtiyaç yoktur, düzenli olarak
temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Kum altlık kil altlık kadar dayanıklı değildir. Altlık
kullanılacaksa taban; tahta, beton, fırınlanmış tuğla veya sıkıştırılmış topraktan yapılabilir.
Altlık kullanılmayacak ise beton üzerine lastik döşenebilir. Bu döşemeler PVC veya
poliüretandan yapılmış plakaların zemin üzerine yapıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Duraklı
veya bokslu tavlalarda en çok kullanılan altlık sap veya kuru ottur. Kaba tıraşlanmış talaş da
kullanılabilir. Ancak ince talaşın kullanılması sakıncalıdır. Islandığında Klebsiella üreme
şansı çok fazladır.
Atların kolayca tavlaya girip çıkabilmeleri için kapı yüksekliği, en az 2.0; genişliği ise
1.55 metre olmalıdır. En ideali iki atın yan yana geçebileceği şekilde yaklaşık 3.0 metre
genişlikte yapılmalıdır. Atın tavlaya binicisiyle girmesi düşünülürse kapı yüksekliği 3.5
metreden az olmamalıdır.
Pencereler, tavlaların en önemli yapılarıdır. Pencereler, atların zarar görmesinin
engellenmesi ve güneş ışığının tavlaya rahat girebilmesi için belli bir yükseklikte olması
gerekir. Aynı zamanda pencereler havalandırma için de gereklidir. Pencereler tabandan 2.0
metre yükseklikte yapılmalı ve taban alanının yaklaşık 1/10’i kadar olmalıdır.
Tavla iki sıralı bağlamalı ise yemlikler her iki duvar boyunca yapılır. Yemliklerin
zeminden yüksekliği 80-90 cm kadardır. Bu tip tavlalarda kesif ve kaba yem yemliği birleşik
bulunur. Yemliklerin betondan olması daha ucuza mal olur ve her atın bağlanması için üst
kenarında bağlama halkaları yerleştirilmiştir. Yemlik genişliği 50-60 cm, derinliği ise kesif
yem için 30, kaba yem için 50 cm’dir. Yemlik uzunluğu ise durak genişliği kadardır. Bacak
yaralanmalarını önlemek için yemlik altındaki boşluk doldurulmalıdır.
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Resim 3.1: Yemlik

Durak boyutları atların anatomik yapısına göre değişir. Hafif ve sıcakkanlı ırklarda
durak genişliği 150, uzunluğu 300 cm olmalıdır. Duraklar önden arkaya doğru % 2 eğimli
olmalıdır. Duraklar arasında bölme yapılacaksa 120 cm yüksekliğinde duvarla ayrılabilir.
Sıralar arasında 300 cm genişliğinde servis yolu bulunmalıdır.
Saçakla yer arası 3, çatının tepesi ile yer arası 8 metre olmalıdır. Böylelikle iyi bir
havalandırma sağlanabilir.

Resim 3.2: Yemlik
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Resim 3.3: Kapalı-bağlı tavlalarda duraklar

3.1.2. Kapalı Bokslu Tavlalar
Günümüzde atlar genellikle bireysel bokslarda barındırılmaktadır. Hayvan sayısına ve
amaca göre bir, iki, üç veya dört sıralı olabilir. Tavlalarda küçük boksları gerektiğinde daha
büyük bokslara dönüştürmek mümkün olabilir. Atların büyük çoğunluğu için 4 x 4 metre
büyüklüğünde, poniler için daha küçük 3 x 3 veya 3 x 2 metre ebadındaki bokslar yeterlidir.
Doğum boksları biraz daha büyük, yaklaşık 4 x 5 metre ebatlarındadır. Bokslar arasında 4
metre genişliğinde servis yolları bulunur.
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Tavlalarda yönetim kolaylığı açısından doğrudan açık havaya açılan tek sıralı bokslar
da yapılabilir. Bunların yanlarına yapılan bölmelere veya iki katlı yapılarak üst katlarına yem
stoklanabilmesi ve bakıcıların kalabilmesi için yerler yapılabilir. Çok sayıda at
barındırıldığında bokslar kare şeklindeki alanın dört tarafına yapılır ve ortada kapalı bir
servis alanı oluşur. Böylelikle hareket serbestisi artar ancak bazı bokslar hiç güneş alamaz.
Boksların kapıları raylı olabildiği gibi tamamen duvara yaslanacak biçimde de olabilir,
genişliği 150 cm civarında olmalıdır.

Şekil 3.4: Kapalı bokslu tavlalar

3.1.3. Ahırla İlgili Genel Hususlar




Hiçbir şekilde keskin veya sivri uçlu herhangi bir nesne ahırda bulunmamalıdır.
Ahırın ebadı atın büyüklüğüne göre değişir. Ahırın ebadı en az atın
yüksekliğinin iki misli olmalıdır (At 180 cm ise 3,60 x 3,60 m asgari ölçülü bir
ahır gerekir ve bundan büyük olmasının bir zararı yoktur.).
Ahır, atın doğal barınağı değildir ve her gün birkaç defa dışarı çıkmıyorsa
ahırdan ziyade gezinti alanlı barınak mantıklı olabilir. (At doğal şartlarda günde
6500 adım atmaktadır, ata bir saat binmek atın ortalama 5800 adım atması
demektir.). Bunlar üstü ve en az üç yanı kapalı, atların sayısı kadar geniş açık
arazi ile çevrilmiş yerlerdir.
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At, ahırda yan komşusu ile irtibatlı olabilmelidir. Bu aygırlar arasında çelik
çubuklu bir pencere olabilir, geri kalan iğdiş ve kısrakların arasındaki duvarı
cidago yüksekliğinde olursa yeterlidir.
Muhakkak uygun, kapanmayan havalandırmalar yapılmalıdır. Mesela kapıların
üstü ve karşı duvar rüzgârın içeride dolaşmayacak şekilde bırakılır. Ayrıca
yeterli havalandırma bacası yapılmalıdır.
Kapıların genişliği en az 120, yüksekliği 240 cm olmalıdır.
Ahır zemini ve dış zemin aynı seviyede olmalıdır.
Ahır zemini düz, geçirimli, kuru ve kaygan olmayan malzemeden olmalıdır (En
uygun malzeme atın sidiğini bıraktığı köşesi Hollanda tuğla, geri kalan ahır kilit
taşı gibi döşenen ahşap takozlarla (10 x 12 x 12 cm) döşenebilir.). Beton veya
benzer geçirimsiz malzemelerden sakınılmalıdır.
Yemlik ve sulukların yüksekliği en fazla atın göğüs seviyesinde olmalıdır.
Duvarların iç kısımları darbeye dayanıklı ve düz olmalıdır.
Çatı yalıtım malzemesi ile tamamlanmalıdır ( polypropylen vb.). Böylece bu tip
ahırların havalandırması daha iyi ayarlanabilir ve kışın duvarların donma riski
azalır.
Her yer bağımsız aydınlanabilir hâlde olmalıdır.
Bütün elektrik aksesuarları atın ulaşamayacağı noktalarda olmalıdır.
En iyi yangın söndürme donanımı, ahırlara yakın ve çabuk ulaşılabilir olmalıdır.
En az bir büyük yangın söndürme tüpü ve yeteri kadar uzun, kalın ve yanmayan
bir hortum olmalıdır.
Su boruları yalıtımlı olmalıdır. Yoksa duvar içinden geçen her yer rutubetlenir.
Bu da mantar, yosun vb. problemleri yaratabilir. Ayrıca kışın suyun donma
tehlikesiyle karşılaşılabilir. Suluklara gelen hat yukardan aşağı döşenirse ve
ahırın sonunda hat ile aynı hizada bir musluk bırakılırsa kış aylarında donmaya
karşı hafif açık bırakıldığında ne suluk ne hat donabilir.
Sulukların en iyisi sürekli su olanıdır. Çatının altına bir su deposu
ayarlanmalıdır.
Ahırda bağlama yeri, atın cidago yüksekliğinde olmalıdır. Bağlama yerindeki
halka menteşeli olmalıdır.
Atlar için ot ve yem saklama alanları da iyi hesaplamalıdır. At, canlı ağırlığının
%1.5 – 3 arası kaba yem tüketir. Örneğin 600 kg’lık bir at günde 9 kg ot tüketir.
Yaklaşık 15 balya 1m³ civarındadır. 220 balya için bu rakam 15 m³ olarak
düşünülmelidir. Tabi ki bu rakamlar günlük çalışmaya göre değişir Çok ağır
çalışan 600 kg’lık bir ata günde yaklaşık 6 kg yem verilir. At başına en az 35-40
m³ lük depo alanına ihtiyaç vardır.
Ahırın kısa yüzü kuzeye bakmalıdır. Ahırlar gün içerisinde maksimum güneş
ışığını almalıdır.
Mutlaka her çiftlikte bir bağlama tırabzanı bulunmalıdır.
Atın sağlığı ve refahı, sağlıklı akciğerlere dayanmaktadır. Ahırdaki kötü hava
şartları atlarda ve onlarla uğraşan insanlarda solunum hastalıklarının nedeni
olabilmektedir. Amonyak ahırlarda bilinen rahatsız edici sorunlar arasında yer
alır. Amonyak atın idrarından ve dışkısından ileri gelir. Ahırda amonyak kokusu
varsa hemen harekete geçilmelidir. Temizlik esnasında atı ahırdan çıkarmak toz
ve amonyağa maruz kalmasını engeller.
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Atların altına mutlaka altlık serilmelidir. Atın yatağının malzeme seçimi
etkileyen unsurlar kişisel zevk, maliyeti, bulunabilirlik ve nasıl bir at
beslediğinize bağlıdır. Altlığı emici, tozsuz, küfsüz, destekleyici, kolay
kullanılabilir ve sorunsuz ortadan kaldırılabilecek bir malzemeden oluşmalıdır.
Altlığın seçimi iyi havalandırılmış, iyi drenaja sahip olan bir ahır kadar
önemlidir.
Ahırdaki toz rahatsız edici, alerji nedeni ve hastalık taşıyıcısı olabilir.

Değişik at ırklarından genetik kapasiteleri oranında binek, çekim, yarış performansları
yönünden en uygun düzeyde bir verim arzu edilir. Yaşamlarının uzun ve sağlıklı olması
ancak intra-uterin dönemden başlayarak taylara, kısraklara ve aygırlara uygun bir bakım
uygulanması ile mümkündür. Atların yaşamları boyunca tüm verimlerinde yüksek bir
performans gösterebilmeleri için çok iyi bir iskelet, kas, solunum sistemi ve ayak yapısına
sahip olmaları gerekir. Atların istenilen bu yapıya sahip olmaları da ancak ırka özgü bir
büyüme ve gelişme ile mümkündür.
Büyüme, spermin ovumu döllemesi ile başlar ve at ergin çağa ulaşana kadar devam
eder. Pre-natal (doğum öncesi) büyüme tayın doğum ağırlığı ile belirlenir. Doğum ağırlığı
normal ve normalin biraz üstünde olan taylarda pre-natal büyümenin iyi olduğu, doğum
ağırlığı normalin altında düşük olan taylarda ise pre-natal büyümenin yetersiz olduğu kabul
edilir. Taylarda tespit edilen doğum ağırlığı pre-natal büyümenin iyi bir ölçüsü ve erken bir
dönemde ölçülebilen karakterlerden biridir. Kendi ırkına özgü normal bir doğum ağırlığına
sahip olarak doğan tayların post-natal (doğum sonrası) yaşama daha güçlü ve avantajlı olarak
başladıkları ve bu üstünlüklerini, normal çevre şartları altında, yaşamlarının diğer
dönemlerinde de devam ettirdikleri bilinen bir gerçektir.
Tayların doğum ağırlığına etki eden genetik ve çevresel faktörler; atın ırkı, kısrağın
beden yapısı, aygırın beden yapısı, tayın cinsiyeti, kısrağın yaşı, gebelik süresi ve
beslenmesidir.
Erkek tayların doğum ağırlıkları, dişi tayların doğum ağırlıklarından fazladır. At
yetiştiriciliğinde "tay" kelimesi çok geniş bir yaş dönemini ifade eder. Taylık dönemi
doğumla başlar ve üç yaş sonuna kadar devam eder. Bu nedenle taylık dönemi; süt tayı (süt
emme döneminden 12. ayın sonuna kadar), bir, iki ve üç yaşlı tay diye dörde ayrılır. Tayın
genetik kapasitesi oranında büyüyüp gelişebilmesi için bu ayrı dört dönemde de tayların
bakım ve beslenmesine dikkat edip her dönemde gereksinim duyulan düzeyde bakmak ve
beslemek gerekir.

3.2. Atların Gezdirilmesi
Tüm dört ayaklı hayvanlarda olduğu gibi atlarda da yürüyüş ve koşma esnasında
kuvvet kaynağı vücudun gerisinden yani arka ayaklardan öne doğrudur. Ön bacakların
vücuda bağlantısı, yan ve dönme hareketlerini yapmaya olanak verecek şekildedir. Bu
bakımdan yürüyen ya da koşan bir at, hareketini arka tekerlerden alan bir otomobile benzer.
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Atlar yürürken ya da koşarken yürüyüş ve koşmanın şekline bağlı olarak beden
ağırlığını üç, iki veya tek bacak taşır. Konkur atları engeli aştığında, yere ön ayaklarından
birinin üzerinde düşer. Bu durum, özellikle kemik gelişimini tamamlamamış genç atların
bacak yapısında önemli arızaların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Atlarda yürüyüş ve koşma şekillerini bilmenin, biniciler ve antrenörler açısından
yararları vardır. Bu yararlardan bazıları şunlardır;
İdman pisti zemininin dikkate alınmasına,
İdman süresinin dengeli bir şekilde tespit edilmesine,
Ayak hastalıklarının iyileşme devresinin kısa sürmesine ve hastalığın tekrar ortaya
çıkmamasına yardımcı olur.
Yürüyüş ve koşma esnasında dört bacağın hareket safhaları, bu hareketler arasındaki
ilgi durumları, atlarda yürüyüş ve koşma şekillerini meydana getirir. Doğal olarak bedenin
çeşitli bölgelerinin hareketleri de bacakların hareketleri ile ilgili ve ahenkli olarak bu
hareketlere katılır.

3.2.1. Ağır Adi Yürüyüş
“Ağır aksak” olarak da adlandırılır. Atın en yavaş, doğal ve kendi hâlinde düz
yürüyüşüne verilen isimdir. Yavaş bir yürüyüş çeşididir. Uzun mesafe almaya uygundur. Atı
yormaz. Diğer yürüyüş şekillerinde yorulan at, bu yürüyüşle dinlendirilebilir. Ayakların
hareketi dört zamanlı ve çapraz sıralıdır. Yürüme başlangıcı olarak at önce bir arka ayağını
kaldırır. Örneğin atın bir adeta yürüyüşü art sol, ön sol, art sağ ve ön sağ şeklinde icra edilir.
Bir bakıma bu yürüyüş şekli, rahvan yürüyüş şeklinin ağır çekim hâli gibidir.
Bu yürüyüş şeklinde bacakların hareketi çapraz sıra hâlindedir. Hareket art bacakların
birinin itmesi ile başlar, bu bacağı onun çaprazı takip eder sonra diğer art bacak ve onun
çaprazı olan diğer ön bacak kalkar ve yere basar. Diğer bir deyiş ile hareket art sağ bacakla
başlamış ise sonra bunu sol ön bacak takip eder, daha sonra sol art bacak kalkar ve bunu sağ
ön bacak takip eder. Bu yürüyüş şeklinde atın bir ayağı her zaman havada, diğer üç yağı ise
yerdedir. At ağırlığını sırası ile diğer üç ayak üstüne bindirir. Yürürken başını ve boynunu
hafifçe aşağı yukarı hareket ettirerek dengesini sağlar. Atın ayaklarından çıkan sesler tek tek
duyulur.
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Adi adım yürüyüş 1. zaman

Adi adım yürüyüş 2. zaman

Resim 3.5: Adi adım yürüyüş (E. Güleç)

3.2.2. Süratli Adi Yürüyüş
Ağır adi yürüyüşün daha kısa zamanlarda yapılan daha hızlı şeklidir. Tennessee
Walking Atı bir ırk özelliği olarak bu yürüyüşü “süratli adeta” şeklinde yürür. Atın adeta
yürüyüş şekli en yavaş yürüyüş çeşididir ama at en uzun mesafelere bu yürüyüş şekli ile
gidebilir. Binicilik öğrenenler ilk önce bu yürüyüş çeşidi ile ata binerler.

3.2.3. Tırıs Koşma (Trot)
Tırıs, atın koşmadan ama hızlı tempoda yaptığı yürüyüş şekline verilen isimdir.
Adetadan hızlı ama dörtnaldan yavaş bir yürüyüştür. Bu yürüyüş çeşidinde iki çapraz ayak
aynı anda havadadır ve diğer iki ayak yere basar. Çapraz adımlar arasında her dört ayağın da
havada olduğu kısa bir an vardır. Bu yürüyüş şeklinde at sürekli olarak dengededir. Başı ve
boynu ile dengeyi sağlamak zorunda değildir. Bu yüzden atın başı sabit kalır. Atın vücut
yapısına en uygun yürüyüş çeşidi budur. At eşkin veya dörtnal ile ancak kısa bir mesafe
gidebilir. Çünkü çabuk yorulur ve dinlenmeye ihtiyaç duyar. Ama tırıs ile giden at saatlerce
yol alabilir. Yani tırıs bir atın en uzun mesafeyi en kısa zamanda gidebileceği yürüyüş
şeklidir.
Tırıs koşmada bacakların hareket sırası yine çaprazdır. Örneğin art sağdan sonra sol
ön, sol arttan sonra sağ ön kalkar. Fakat Tırıs koşmanın ağır adi ve süratli adi yürüyüşten tek
farkı, daima iki ayak yerde, iki ayak havada hareket hâlindedir. Beden ağırlığını daima iki
bacak taşır. Tırıs koşmada, ağırlık merkezi dikey bir yüzey üzerinde aşağı yukarı iner ve
çıkar. Bu nedenle atın üzerinde binici varsa binici de kendini bu harekete uydurarak aşağı
yukarı hareket etmeli, yani eyer üzerinde oturup kalkma hareketleri yapmalıdır.
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Kısa tırıs yürüyüş 1. zaman

Kısa tırıs yürüyüş 2. zaman

Kısa tırıs yürüyüş 3. zaman

Kısa tırıs yürüyüş 4. zaman

Resim 3.6: Kısa tırıs yürüyüş (E. Güleç)

3.2.4. Dörtnal Koşma (Gallop)
Dörtnal koşmada, tırıs koşmalarda görülen birbirine bağlı hareketlerin akışı
duraklamalara uğrar. Dörtnalda, adi yürüyüşteki hareket safhalarından yalnız bir safha
gelişir, tamamlanır ve böylece birbiri ardınca gelen çapraz basışlar görülmez. Adi yürüyüşte
yerde meydana gelen birtakım hareketler dörtnal koşma esnasında havada olur. Bu nedenle
vücudu yerden iten son art bacak yerden kalktıktan sonra yere ilk basan ayaktır. Bu yüzden
dörtnalda diğer yürüyüşlerde görülmeyen tek ayak basışı ve sesi duyulur. Bu durumda beden
ağırlığını tek bacak taşır. Bu iki tek ayak sesi arasında çok çabuk cereyan eden bir üçayak
basışı görülür.
Dörtnalın, koşmanın hızına göre iki şekli vardır. Birincisine kısa dörtnal (yarış dilinde
Kenter), İkincisine ise tam dörtnal (yarış dilinde Sprint) denir ki sprint (kısa mesafeli koşu)
atın yapabileceği azami süratli koşuş şeklidir.
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Dörtnal 1. zaman

Dörtnal 2. zaman

Dörtnal 3. zaman

Dörtnal 4. zaman
Resim 3.7: Dörtnal (E. Güleç)

3.2.5. Rahvan Koşma
Tırıstan hızlı ama dörtnaldan daha yavaş, ayaklarını hafifçe iki yana açarak ve
sallayarak yapılan, biniciyi sarsmayan yürüyüş şekline verilen isimdir. Rahvanda bir
taraftaki iki ayak aynı anda havaya kalktığı anda, diğer taraftaki iki ayak yere basar. Bu
yüzden “çık, çık” veya “çak, çuk gibi iki ayak sesi işitilebilir. Atlara genellikle sonradan
öğretilemeyen bir yürüyüş şeklidir. Ancak annesi rahvan yürüyen bir atın tayı bunu
annesinden görerek öğrenebilir.
Rahvan yürüyüşün özelliği olarak at bir yanda bulunan iki ayağını birden kaldırır ve
birden basar. Hayvan bir yanda bulunan iki ayağını yerden kaldırdığı zaman, ağırlığını diğer
taraftaki ayakları üzerine verir. Bu yüzden at kaldırmış olduğu ayaklarını yerden çok fazla
yükseltemez. Kaldırdığı ayaklarını süratle ileri götürür ve hemen yere bırakır. Bir başka

65

deyişle, bu yürüyüş şeklinde atın tökezlemesi ihtimali diğer yürüyüş çeşitlerine göre çok
daha yüksektir. Bu sebeple at bu yürüyüşü iyi biliyor ve ustaca yapıyorsa bir problem yoktur
ve gayet seri gider. Eğer at bu yürüyüş şeklini iyi bilmiyorsa bu sefer sık sık tökezler. Yani
rahvan yürüyüş şekli, bilen bir at için “süratli yürüyüş”, bilmeyen bir at için “tökezleme”
demektir.
Rahvan koşma, binici açısından rahattır ve biniciyi yormaz. Diğer bir deyiş ile rahvan
koşan bir ata binen binici spor yapıyorum diyemez. Çünkü bu koşma şeklinde binicinin
bacak ve karın kasları çalışmaz, binici bir efor sarf etmez.

Rahvan 1. zaman

Rahvan 2. zaman

Rahvan 3. zaman
Resim 3.8: Rahvan (E. Güleç)
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3.3. Yürüyüş Kusurları
3.3.1. Topuk Çalma
At yürürken ileri attığı ayağı ile yere basan bacağına vurmasına (çarpmasına) "topuk
çalma" denir. Bu çarpma esnasında yere basan bacağın iç yüzünde Corium coronariumda,
topuk ekleminde ve karpal ekleme kadar olan bölgede, Paries ungulaenin iç yarımında, arka
bacağın iç yüzünde, Corium coronariumda ve özellikle de topuk ekleminde topuk çalmanın
şiddetine bağlı olarak incinmeler ya da yaralanmalar meydana gelir.
Vurulan yer, çamurla kirlenmiş veya kılların yönü değişmiş ve kıllar yıpranmıştır.
Vurulan yerin derisinde sıyrık, deri altı bağ dokusunda ve periostta yangı meydana gelir ve
bunlara bağlı olarak da at topallar. Deri sıyrığından giren mikroplar enfeksiyona neden olur.
Sürekli topuk çalmalar o bölge derisinin kalınlaşmasına ve sertleşmesine, periostitis ve
ekzostozların şekillenmesine neden olur. Paries ungulae ve nalın vuran kısmı cilalanmış gibi
parlaktır ve genellikle burada kan izi görülür.
3.3.1.1. Topuk Çalmanın Nedenleri
Atların önlerinin ya da ardlarının kapalı, it elli, iks veya paytak bacaklı olması,
tırnağın gereğinden fazla büyük bırakılması, iç veya dış Ökçenin diğerinden fazla kesilerek
ayak ekseninin kırılması, tırnağın iç yarımının uzun bırakılması, nalın iç kolunun geniş ve
ağır olması, iç perçinlerin yuvalarına yatırılmaması, atın genel olarak zayıflığı ve
yorgunluğu, binicinin hatalı oturuşu ve hatalı dizgin kullanışıdır.
3.3.1.2. Topuk Çalmanın Önlenmesi
Topuk çalmanın önlenmesi için en radikal yöntem ortopedik nalların kullanılması ve
müteakip nallanmalarda nalbant hatalarının giderilmesidir.
Önleri kapalı bacak duruşlarından ileri gelen topuk çalmalarda dış kolu geniş ve ağır,
iç kolu dar ve hafif nal çakılır. Bu tip nallarda mıh delikleri yoktur ve dış kolda bir yan
yaprağı bulunur.
Arka ayak topuk çalma nallarında iç kol dar ve mahmuzlar tok yapılır. Nalın kol ucu
ökçe ile aynı hizada bulunmalıdır. Bu tip nal, it elli ayak duruşlarından ileri gelen topuk
çalmalarda da kullanılır.
Genellikle paytak bacaklı bacak duruşlarında topuk çalma tırnağın iç ön kısmının
vurmasından ileri gelir. Bu durumda vuran ayağın nah yerine göre iç ön, yan veya ökçe
kısımlarında dar yüzlü yapılır. Bu tip nalların dar yüzlerinde mıh deliği açılmaz ve dış kolda
bir yan yaprağı bulunur. Nal çakıldıktan sonra naldan taşan tırnak kısmı törpülenerek
yuvarlaklaştırılır.
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Nallama esnasında çoğu kez iç ökçeler gereğinden fazla kesilirse ayak ekseni içeriye
doğru eğilir ve topuk eklemleri içeriye doğru bükülür. Bu şekilde yere basan ayak topuk
çalmaya neden olur. Böyle bir durum tespit edildiğinde ökçelere eşit yükseklik verilerek
ayak ekseni doğrultulmalıdır. Diğer bir deyiş ile tırnak, bilek duruşuna uydurulmalıdır.
Yere basan bir ayağın iç ökçesi içeriye doğru bükülmüş ise bu ökçeye rastlayan nalın
kolu korona hizasına kadar geniş ve uzun bırakılmalıdır. Arka ayakta iç mahmuz biraz daha
geniş yapılır böylece yere basış düzelir ve topuk çalma olayı ortadan kaybolur.
Topuk çalmaya mıh perçinleri neden oluyorsa o noktaya mıh çakılmamalı ve gevşek
perçinler yuvalarına iyice oturtulmalıdır.
Topuk çalmaları önlemek için ön ve art ayaklarda bir kolu daha ağır olan nallar da
kullanılabilir.
Ortopedik nallar kullanarak ya da nalbant hataları giderilerek topuk çalma
engellenemezse topuk çalmanın zararlarını hafifletici malzemeler kullanılmalıdır. Bu
malzemeler kauçuk ya da deriden yapılmış halka ve bileziklerdir. Bu gibi koruyucu
malzemeler sadece at çalıştırılırken kullanılmalıdır.

3.3.2. Yetiştirme
At yürürken arka ayak nalının ön kısmı ile ön bacağa vurmasına yetiştirme denir.
Yetiştirme, tırıs ve kısa dörtnal gibi koşma şekillerinde daha çok görülür. Yetiştirmeye
konkur atlarında daha sık rastlanır.
Yetiştirmenin değişik şekilleri vardır. Kimi zaman art ayak nalının ön kısmı, ön ayak
nalının kol uçlarına çarparak bu nalın sökülmesine veya bu nalın ön kısmının iç kenarına
takılarak atın düşmesine neden olur. Diğer bir durumda art ayak nalının ön kısmı taban, çatal
ve yumuşak ökçelerde kontüzyon veya yaralanmalar meydana getirir. Bazen de art ayak
nalının ön kısmı, ön bacağın fleksor tendolarına çarparak tendinitis oluşturur. Ender
durumlarda ön ayak nalının kol uçları veya mahmuzları art ayak tırnağın ön kısmına vurarak
Paries ungulaeyi aşındırır ya da coronaya vurarak coronanın yaralanmasına neden olur.
3.3.2.1. Yetiştirmenin Nedenleri
Atın beden yapısının bir harmoni içerisinde bulunmaması, diğer bir deyiş ile bedenin
kısa, art bacakların uzun (kılıç bacaklı) ve ön bacakların bükük dizli olması; atın, zemini çok
yumuşak arazide, manej sahasında ya da pistte çalıştırılmasıdır.
Ön ve art tırnakların uzun ve sivri kesilmesi, diğer bir deyiş ile tırnağın ön kısmının
uzun bırakılması, ön ayak nallarının kol uçlarının uzun, nalın geniş ve ağır olması; atın zayıf
ve yorgun olması, binicinin hatalı oturması ve atı hatalı yönetmesi sonucu ortaya çıkar.
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3.3.2.2. Yetiştirmenin Önlenmesi
Yetiştirmenin önlenmesinde ortopedik nallar kullanılır ve nalbant hataları giderilir.
Yetiştirme kusurunu ortadan kaldırmak için ön ve arka ayaklar için yetiştirme nalları
kullanılır. Ön ayak yetiştirme nalının kol uçları dar dövülmüştür ve nalın iç kenarında çok
derin açılmış ters ayar bulunur. Bu ters ayar art nalın takılmasını önler.
Arka ayak yetiştirme nalının ön kısmı düz ve toprak yüzü fazla dar yapılır. Bu nalın
yan taraflarında birer yaprak bulunur. Ayrıca bu nalı tırnağa basarken tırnağın ön kısmı
naldan biraz taşkın bırakılır ve bu kısmın kenarı törpü ile yuvarlaklaştırılmalıdır.
Ön ayak nalının kol uçları ya da mahmuzları, art ayak tırnağının ön kısmındaki Paries
ungulaeyi aşındırdığı zaman, bu bölgeyi korumak için art ayağa büyük yapraklı nal çakılır.
Yetiştirme; dış kolu ağır, iç kolu hafif nallar kullanılarak da önlenebilir. Dış kolu ağır
bir nal çakılmış ayak, adımı dışarı doğru bir kavis çizerek atacağından ön ayağa yetiştiremez.
Ortopedik nallar kullanılarak yetiştirmenin önüne geçilemediğinde yetiştirmenin
zararlarını hafifletmek için kauçuk veya deriden yapılmış koruyucu malzemeler kullanılır ve
gerektiğinde yumuşak ökçelere bandaj da sarılabilir.

3.3.3. Sürçme
At yürürken tırnağın ön kısmının, adımın başlangıcında veya sonunda, yere sürtmesine
sürçme denilir. Sürçme adi yürüyüşte daha belirgindir ve genellikle art bacaklarda rastlanır.
Sürçmede nalın ön kısmı adeta kesilmiş gibi aşınır. Bu gibi durumlarda atları yeniden
nallamak gerekir. İlerlemiş sürçmelerde tırnağın ön kısmının boynuz tabakası tamamen
aşınır ve Corium ungulaenin irinli yangısı (Pododermatitis suppurativa) oluşur. At
topallamağa başlar ve iş göremez bir duruma gelir.
3.3.3.1. Sürçmenin Nedenleri
Sürçmenin başlıca nedenleri; yaşlılık, zayıflık, yorgunluk, tendinitis ve arthritis sonu
şekillenen kronik topallıklar ve bel salıklığıdır.
3.3.3.2. Sürçmenin Önlenmesi
Sürçme kusurunu ortadan kaldırmak için ortopedik nallar kullanılır. Tırnağın ön kısmı
nalla korunur. Bunun için nalın ön kısmı, kendi genişliğinin yarısı kadar paries ungulaenin
üzerine bükülür. Böylece bu kısmın aşınması önlenmiş olur. Ayrıca mahmuzlu nallar
sürçmeyi şiddetlendirdiğinden düz nal çakılır.
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3.3.4. Duruş (Amudiyet) Bozuklukları
Bir at, güzel bir tenasüp (uyum) dışında doğal ve düzgün bir duruşa (amudiyet) sahip
olmalıdır. Bir at ayakta dururken beden ağırlığının eşit şekilde dört bacağa dağılmasına ve
gözle görülebilir bir kusurun bulunmamasına düzgün duruş (normal amudiyet) denir.
Duruş bozuklukları hem ön ve hem de arka bacaklarda görülebilir. Ön bacaklardaki
duruş bozuklukları önden ve yandan; arka bacaklardaki duruş bozuklukları da arkadan ve
yandan bakılarak yapılan muayene sonucu tespit edilir ve isimlendirilir. Ön ve arka
bacaklarda tespit edilen duruş bozuklukları, düzgün duruşun dışına çıkan sapmalardır.

3.4. Tımar
Tımar, atın derisinde bulunan kir ve tozların temizlenmesidir. Eyer ve kolon kıllar
arasında bulunan kir, toz ve özellikle küçük saman-ot çöpleri deriyi rahatsız eder. Böyle
durumlarda atın huzuru kaçar, şaha kalkar ve binicisini sırtından atabilir. Hatta deri
sıyrıklarına neden olabilir ve bu sıyrıklar tedavi edilene kadar da binilmez.
“İki tımar bir yem yerine geçer.” özdeyişi atın bakım ve temizliğine özen
gösterilmesinin önemini belirtir. Gerçekte tımarın, ata verilen yem ile ilgisi yoktur. İhtiyacı
kadar yem verilmeyen bir atı tımar ile gerekli olan kondisyonda tutmak mümkün değildir.
Tımar, atın önemli ölçüde deri solunumunu kolaylaştırır, ata huzur verir ve yemini iştahla
yer. Ata tımar her gün ve binilmeden önce mutlaka yapılmalıdır. Spor, iş ve damızlık atların
her gün tımar edilmesi gerekir. Merada otlayan hayvanların tımar edilmesine gerek yoktur.

3.4.1. Tımarda Göz Önünde Tutulacak Koşullar









Tımar ahırda yapılacaksa ahır ve pencereler hava akımı yapmayacak şekilde
açılmalı ve havalandırılmalıdır yoksa tımar sırasında oluşan toz ve kepekler,
insanlar ve atlar tarafından solunur. Yine ahırda bulunan atların gıdaları
üzerinde bu kirlerin toplanması önlenmelidir.
Tımardan amaç vücudu temizlemektir, uzun süre vücut üzerinde oyalanmak
gereksiz zaman kaybına neden olur dolayısıyla kılların ters yönünde parmaklar
sürülünce toz, kir ve kepekler görülmezse sonuca ulaşılmış olur. Uzun süreli
tımarlarda deri duyarlılık kazanır, bu durum atlarda huzursuzluklara yol açar.
İyi havalarda tımar açık yerlerde yapılmalıdır.
Tımar yapılan yerde zeminin kaygan olması sakıncalıdır. Çünkü atların
düşmesiyle kırık, çıkık ve yaralanma olayları olabilir. Bazı atlar bağlanmadan
serbest olarak tımar edilmekten hoşlanırlar.
Tımar sırasında atın bir yanından diğer yanına geçilirken dikkatli davranılmalı
ve olanak varsa önden geçilmelidir.
Vücudun herhangi bir bölgesinde irkilme, acıma, sıcaklık ve şişlik görülürse
hemen haber verilmelidir.
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Tımar sonrasında ata gereksiz kaba davranışlardan kaçınılmalıdır. Ata yumuşak
tonla seslenmeli, ıslık çalmalı ve konuşarak teskin etmeli, güven verilmelidir.

3.4.2. Tımar Takımları

Yele fırçası

Kıl fırçası

Kaşağı

Gebre

İki adet sünger

İki adet havlu

Maya demiri

Tarak

Su kovası

Kauçuk kaşağı
Bu gereçler haftada bir kez dezenfekte edilmeli ve asla bir atın tımar takımı diğer
atlarda kullanılmamalıdır.

Kaşağı (tahta saplı)

Maya demiri

Tımar tarağı

Kaşağı
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Ter bıçağı

Fırça

Gebre

Sünger

Tımar fırçası

Yele fırçası
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Kauçuk kaşağı

Havlu

Resim 3.9: Bazı tımar malzemeleri

3.4.3. Tımarın Yapılışı
Tımar her gün öğleden sonra bir defa yapılır. Eğer imkân yoksa haftada en az iki defa
yapmak gerekir. Kaşağı sol ele alınır ve atın ön sol ayak hizasında ve yanında durulur.
Tımara atların sol yanından ve boyundan başlanır. Tımar yapan kişi; cidagoyu sağ eli ile
tutar ve sol eli ile kaşağıyı boyuna yukarıya aşağıya sürmeye başlar. Boyun temizlendikten
sonra bu sefer sol eli ile cidagodan tutar ve sağ elindeki kaşağıyı bel kemiğinin her iki
yanındaki et kitleleri, karnı, butları ve ayakları üzerinde gezdirir. Yele fırçasıyla atın yele ve
kuyruk bitimini de içeren bütün vücudu tüy yatımına ve tersine sürülerek kirler kapatılır.
Eğer yele fırçası yoksa bu işlem kıl fırçasıyla da yapılabilir.
Bundan sonra kıl fırça sağ ele ve kaşağı sol ele alınarak boynun sol yanından ve
tüylerin tersi yönünden kol uzunluğunca sürülmeye başlanır. Boyunla beraber yelenin altı,
vücut, karın ve bacaklar iyice fırçalanır. Fırçanın kullanılmasında; ‘Bir ters, iki düz.’ kuralı
uygulanmalıdır. Yani fırça bir kez tüylerin ters yönünde iki kez tüy yatımına doğru
sürülmelidir.
Fırça ata vurularak ve çarpılarak kullanılmaz. Hareketler yumuşak ve sakin, eldeki
fırça devamlı deri üzerinde ve kol uzunluğu boyunca hareket ettirilmelidir. Bu ‘Bir ters iki
düz’ hareketinden sonra fırça sağ eldeki kaşağı dizelere ve yukarıdan aşağı doğru çekilerek
temizlenmelidir. Fırça kaşağı üzerinde beşinci kez temizlendikten sonra kaşağı boksun
dışında, hizmet yolunun kenarına vurularak temizlenir. Böylece vücudun sol kısmı
temizlenmiş olur. Vücudun tamamen temizlendiğini anlamak için parmaklar tüylerin ters
yönünde sürülür. Bu sırada tüylerin üzerinde kepek çıkmaz veya parmak uçlarında kepek
görülmezse vücut temizlenmiş olur. Bundan sonra atın sağ yanı yine boyundan başlamak
üzere aynı hareketlerle temizlenir. Bu da bittikten sonra baş temizliğine geçilir. Alın, yanak
ve çene tüylerinde biriken kepekler kıl fırçasıyla temizlenir. Fırçayı başta kullanırken gözlere
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gelememesine dikkat edilmelidir. Kulak dipleri güzelce fırçalanır. Sonra kuyruk ve kuyruk
bitimi kendi, fırçasıyla temizlenir.
Kaşağı ancak fırçaların temizlenmesi amacıyla kullanılan bir gereçtir, vücuda
kesinlikle sürülmez. Vücutta tımar fırçasının çıkaramadığı sert kirler lastik kaşağıyla
kabartılmalıdır.
Fırça tımarı bittikten sonra gebreyle tımarın başlandığı yön ve bölgeden başlamak
üzere tüy yatımına doğru vücuda sürülür. Tüylerin parlamasına ve derideki kan dolaşımının
artırılmasına yardım eder.
Daha sonra ağız, göz ve burun çevresinde kullanılacak sünger, su kovasında ıslatılır ve
suları sıkılarak bu bölgeler temizlenir.
Kulak, kuyruk, kuyruk altı, çav ve apış arası için kullanılacak süngerle bu bölgeler
temizlenir.
Kahkül, yele, kuyruk, bukağılık kılları parmakla açılarak fırçayla temizlenir.
Bukağılık kılları asla kesilmez ve ıslak bırakılmaz. Çünkü nem bu bölgelerde yaralara yol
açabilir.
Daha sonra maya temizliğine geçilir. Tımardan sonra tırnak bakımı çok gereklidir.
Çamurluysa özellikle yıkanmalıdır. Maya içini dolduran kir ve çamur, maya demiriyle iyice
temizlenir.

3.5. El Tımarı
El tımarı vücut üzerinde uzamış kılların alınması amacıyla deriye yapılan bir tür
masajdır.
El tımarında amaç;

Deriye fazla kan gönderilmesini sağlayarak beslenmesini güçlendirmek,

Atın çeşitli hava koşullarına karşı direncini artırmak,

Uzun kılların çabuk dökülmesini ve parlaklığını sağlamak,

Bir çeşit masaj etkisi dolayısıyla atta çalışmadan dolayı oluşan yorgunluğu
gidermek,

Atların iştahlarını açmak ve zindeliklerini korumaktır.

3.5.1. El Tımarının Yapılışı
Önce iki el suya batırılarak ıslatılır. Eller ovularak bir zincirin iki el arasında yapışkan
hâle getirilmesi en iyi yöntemdir. Fazla suyu atılır. Sonra tımarda izlenen yön ve bölgelerden
başlanarak avuç içi tüy yatımının tersine kuvvetle bastırılır. Parmaklar hafifçe aralanır ve tüy
yatımı yönünde kuvvetlice çekilir. Bu şekilde bütün vücut el tımarından geçirilir. Yalnız üç
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beş hareketten sonra parmaklarda biriken kılların atın gerisindeki hizmet yolu kenarına eller
ovuşturularak dökülmesi gerekir.
El tımarından çene altı ve kulak diplerinin de geçirilmesi gerekir. El tımarı bu iş için
yapılmış lastik taraklarla ve kılları yolmadan yapılabilir.
El tımarı özellikle bahar mevsiminde yapılır fakat diğer zamanlarda da yapılmasının
yararı büyüktür. Yalnız soğuk havalarda ıslanan vücudun bezle iyice kurutulması ve sonra
vücudun bir gebreden geçirilmesi gereği çok önemlidir.

3.6. Atlara Masaj Yapılması
Yorgun ve terli olan atlar ahıra alınır almaz kurulanmalı ve yorulmuş uyuşmuş ve
kasılmış boynun, bacaklar, sağrı ve omuzlar ovulmalıdır.
Yapılan kurulama işlemi ile atların üşümesi ve hastalanması önlenir. Masaj ile de
kaslarda biriken zehirli maddelerin kana karışarak uzaklaştırılması sayesinde adalelerdeki
tahribat ve ağrılar önlenerek atın rahatlaması sağlanır.
Ahıra alınan atın önüne biraz kuru ot koyulur. Sonra her iki elle bolca ot alarak
ellerindeki ot demetleri ile kıllar yönünde bastıra bastıra ovulur. Masaja atın ıslaklığı
kaybolana ve kılların parlaklığı ortaya çıkana kadar devam edilir. Daha sonra ahırın kapıları
kapatılarak ve eğer kış ise atın üzerine çul örtülerek at istirahate alınır.
Atlarda en hassas noktalar ayak, ayak eklemleri ve tendonlardır. Bu uzuvlar, en ufak
bir yorgunlukla dahi şişer ve tedavi edilmediği takdirde atlarda topallıklar başlar. Bu nedenle
atların ayakları dizlerine kadar soğuk su ile yıkanmalı ve veterler yukarıdan aşağıya doğru el
ile bastırılarak ovulmalıdır. Duş yaptırma imkânı yok ise atın veterlerine ve oynaklarına bol
pamuk ile bez sarılır ve serin su ile ıslatılır.
Duş ve ıslak sargılar yorgunluk ve işten dolayı meydana gelebilecek iltihap
başlangıçlarında çok etkilidir ve iltihabi durumların ortaya çıkmasını önler.

3.7. Atların Yıkanması
Yıkamadan amaç, atın vücudunu suyla temizlemektir. Sıcak ve güneşli havalarda hava
akımı olmayan ve rüzgâr tutmayan yerde yapılması gerekmektedir. Yıkamanın yapılabilmesi
için su, sünger, ter bıçağı ve fırçaya gereksinim vardır. Yıkama işlemi aşağıdaki şekilde
yapılır.
Islak süngerle atın boynu ıslatıldıktan sonra yukarıdan aşağı doğru bütün vücuda
sürülür. Bu iş kovayla su dökülerek ve ellerle yapılabilir. Bu sırada atın vücudu sabunla iyice
temizlenmelidir.
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Yıkamadan sonra fırça tüy yatımına doğru çekilir ve ter bıçağı aynı yönde vücuda
sürülerek fazla sular alınır. Daha sonra at gölge ve hava akımının olmadığı bir yerde
dinlendirilir. Aksi durumda solunum yolları hastalıkları ortaya çıkabilir, atlar gerektiğinde
yüzdürülebilir. Yüzdürme özellikle hafif adale incinmelerinin tedavisinde yararlı olmaktadır.
Genel olarak yıkanmalar yemden iki saat önce veya üç saat sonra yapılmalıdır. Hasta
atlarla çalışmadan yeni dönmüş terli atlar yıkanmaz.

3.8. Atlarda Egzersiz ve Antrenman
İnsanlarda olduğu gibi atta da iyi bir sporcu olmak için genetik yatkınlık çok
önemlidir. Irklar arasında spor türüne göre genetik yatkınlık olabileceği gibi bir ırkın
bireyleri arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Nasıl bazı insanlar maraton, bazıları sprint
koşmaya daha yatkın oluyorsa atlar için de aynı şey söz konusudur.
Bilimsel açıdan bakıldığında örneğin; Arap atları kas yapısındaki farklılıklardan
dolayı uzun mesafeye daha yatkındır. İngiliz atları ise yine kas yapısındaki farklılıklardan
dolayı orta mesafe koşuya daha yatkındır. Amerika’da 400 metrelik Quarter yarışları vardır.
Bu yarışlarda Quarter atları kullanılır. Bunlar İngiliz atlarına kıyasla çabuk ve hızlı kasılan
kas tiplerine daha fazla oranda sahip olduklarından sprint koşmaya daha yatkındır. Şunu
unutmamak gerekir ki ırkın bireyleri arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; kimi
İngiliz atları hızı yüksek ama dayanıklılığı az kan hattından gelirken bunun tam tersi de söz
konusu olabiliyor.
Genler, atların anatomik ve fizyolojik fonksiyonunu belirlemede çok önemliyken
antrenmanla da genlerde saklı olan bu potansiyelin ortaya çıkarılması amaçlanır. Atlar
antrenmana çok hızlı cevap verebilme özelliğine sahiptir. Atın vücudu tıpkı insan gibi farklı
antrenman tiplerine göre farklı fizyolojik adaptasyonlar geliştirir. Antrenman ile atın kas ve
iskelet yapısı, kalp, dolaşım ve solunum sistemi gibi vücut sistemlerinde belli adaptasyonlar
oluşur. Atın vücudunda oluşan bu morfolojik ve fizyolojik değişiklikler, atın egzersiz
yapabilme kapasitesini yükseltir; yorgunluğun oluşumunu geciktirir; sürat, güç, dayanıklılık
gibi performans öğelerini arttırılabilir ve egzersize bağlı sakatlık riskini azaltır.
Farklı antrenman türleriyle atın sürat, güç, dayanıklılık gibi farklı performans
öğelerinin geliştirilmesi amaçlanır. Belli bir antrenman programı ile atın hem sürat ve
gücünü hem de dayanıklılığını aynı ölçüde arttırabilmek pek mümkün değildir. Antrenman
programı atın, etkinlik göstereceği yarış türüne uygun olarak kullanacağı enerjiyi elde etme
yolu göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Kısa mesafe düz yarışlarda atın sürat ve
gücünü geliştirmek önemliyken endurans tipi uzun koşularda, atın dayanıklılığını geliştirmek
önem kazanır. Bunun nedeni kısa mesafe sprint koşularda atın enerji için oksijen kullanımına
çok ihtiyaç duymamasından kaynaklanır. Enerjisini oksijene gerek duymadan anaerobik
yolla kısa sürede elde eder. Burada enerjisini kaslardaki ATP, kreatin fosfat ve depo
glikojenden elde eder. At, orta ve uzun mesafe koşabilmek için gerekli enerjiyi oksijen
kullanarak aerobik yolla elde etmek zorundadır. Bunu da büyük ölçüde glikojen ve yağın
oksijen kullanarak aerobik yolla yakılmasıyla elde eder. Bu nedenle bir endurans atıyla bir
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konkur atına aynı antrenman türü uygulanamayacağı gibi 800 metre düz yarış koşan yarış
atıyla, 2400 metre yarış koşacak yarış atına farklı antrenman programları hazırlanmalıdır.
Atı endurans yarışlara hazırlıyorsak dayanıklılığını geliştirecek aerobik kapasiteyi yani
oksijen kullanımını arttıran antrenman programı hazırlanmalıdır. Kısa mesafe için hız ve güç
geliştirecek anaerobik kapasiteyi artıracak antrenman programı uygulanırken uzun mesafeler
için dayanıklılığı artırıcı aerobik kapasiteyi arttıracak bir program oluşturulmalıdır. Farklı
mesafelerde ve farklı branşlarda yarışacak atlar için hazırlanan antrenmanın tipi, yoğunluğu
ve süresi aerobik veya anaerobik kapasiteyi arttırabilme açısından çok önemlidir.
Antrenmanlardaki yoğunluk ve süre bu iki kapasiteden hangisini hangi oranda arttırmak
istediğimize bağlıdır. Fakat yine de belli bir yarış için at şu kadar süre ve yoğunlukta
antrenman yaparsa en iyi sonuç alınır diye yüzde yüz bir kuralın olmadığını hatırlatmak
isterim. Tıpkı insanlar gibi atta da performansı etkileyen birçok farklı faktör söz konusudur.
Genetik özellik ve antrenman dışında atın kişilik ve fiziksel yapısı, yaşı, cinsiyeti gibi birçok
iç etmenlerle birlikte nem sıcaklık, zemin gibi dış etmenlerin de performansı etkileyebileceği
unutulmamalıdır.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Grup
çalışması neden önemlidir? İş paylaşımı ve grup içindeki sorumluluk” konusunda
düşüncelerinizi ve fikirlerinizi paylaşınız.
Değer
Konu
Etkinlikler
Kavramlar






Yöntem












Yaklaşımlar
Kazanımlar








Araç gereçler



İş yapabilme
Grup çalışmasına yatkın olma
“Ben ekibimin önemli bir bireyiyim.”
Saygı, sevgi, sorumluluk, yardımlaşma, sabır,
grup, ekip, insan, toplum, adalet, zaman, plan,
duyarsızlık, duyarlı olma, etkili iletişim
becerisi, empati kurma
Beyin fırtınası
Grup tartışması
Kavram haritası
Değer açıklama
Düz anlatım
Soru cevap
Anlam haritası
Değer analizi
Değer açıklama
İnsanların
yaşamında
paylaşma
ve
yardımlaşmanın yerini ve önemini kavrar.
Yapılan işlerin bir plan çerçevesinde işbölümü
yaparak yürütüldüğünü kavrar.
Ekipler içindeki yeri ve sorumluluğunun
farkına varır.
Yapılan işlerin ekip oluşturarak kısa süre
içinde kaynakları daha olumlu kullanarak
sonuçlandıracağını kavrar.
Ekibi oluşturan her bir bireyin özerine düşen
sorumluluğu eksiksiz ve zamanında yerine
getirmesi gerektiğini kavrar.
Ekip içinde sürdüreceği çalışmalarda ekip
üyeleri ile uyumlu, sabırlı ve olumlu bir
iletişim becerisi sürdürmesi gereğini kavrar.
Ekip içindeki çalışmalarında sabırlı ve azimli
olmanın gerektiğini kavrar.
Ekip içindeki çalışmalarında adalet ve
hakkaniyet içinde sürdürülmesi gerekliliğini
kavrar.
Post-it, kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3
kâğıdı, boya kalemleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda atların günlük bakımını
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tayların ve atların konulacağı yerleri
kontrol ediniz.

 Tayları ve atları olumsuz çevre
koşullarından korumak, kontrol altında
tutabilmek ve bakımlarını daha kolay
yapılabilmek için tavlada
barındırmalısınız.
 Atlar çevresel strese aşırı duyarlıdır.
Tavlada stres oluşturan faktörleri ortadan
kaldırmalısınız.
 At barınaklarının günlük bakım ve
temizliğini itina ile yapmalısınız.
 Ot ve yoncayı ata vermeden önce
koklayarak taze olduğundan (küf
kokmadığından) emin olmalısınız.
 Ata verilen suyun ve yalağın temizliğini
kontrol etmelisiniz.
 Atın altına serilen sapın tozlu
olmadığından emin olmalısınız.
 Yemliğin ve verilen kesif yemin temiz
olup olmadığını kontrol etmeli, yemliğin
içinde her daim kaya tuzu
bulunduğundan emin olmalısınız.

 Barınak temizliği ve bakımını yapınız.

 Gübre ve ıslak altlıkların ahırdan dışarı
çıkarıldığından emin olmalısınız.
 Atların altına altlık sermelisiniz.
 Sulukları ve yemlikleri temizleyerek
dezenfekte etmelisiniz.

 Atlara ayak ve tırnak temizliği yapınız.

 Temizlik işlemi için atın zapturaptını
tekniğine uygun şekilde yapmalısınız.
 Tırnak kontrolü yapmalı, anormal
durumları veteriner hekime
bildirmelisiniz.

 Atlara yürüyüş ve antrenman yaptırınız.

 Atların yetiştirme amacına uygun
yürüyüş ve koşma şekillerini dikkate
alarak antrenmanları planlayıp
uygulamalısınız.
 Yürüyüşü dikkatli bir şekilde
gözlemleyerek oluşabilecek yürüme
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 Atlara masaj yapınız.




 Atlara tımar yapınız.
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kusurlarını belirlemelisiniz. Tedavi
şeklinin belirlenmesine ve
uygulanmasına yardımcı olmalısınız.
Atın gelişimi, kullanım şekli, yarış tipine,
yarış atının koşu mesafesi vb. göre
beslenme ve antrenman programını
hazırlamalısınız. Atı gezdirmelisiniz.
Atlara programları dâhilinde koşma
egzersizleri yaptırmalısınız.
Masaj için ot demetlerinden
yararlanabilirsiniz.
Modülünüzdeki ilgili bölümü gözden
geçirerek tekniğine uygun tımar
yapmalısınız.
Anormal durumları veteriner hekime
haber vermelisiniz.
Hayvana nazik davranmalısınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi atların yetiştirilmesinde iyi bir tavlada
bulunması gereken özelliklerden değildir?
A) Havalandırması iyi olmalı, hava cereyanı olmamalıdır.
B) Zemin kuru ve ayaklar için zararlı etkiler taşımamalıdır.
C) Gübre ve idrarın birikmesini önleyecek şekilde olmalıdır.
D) Zemin kolay temizlenecek şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
E) Tüm çıkıntılı kısımlar yuvarlaklaştırılmalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ve bağlı tavlanın tabanının özelliklerinden biridir?
A) Tavla tabanı kuru ve düz olmalıdır.
B) Durakların tabanı sıkıştırılmış kile göre kum sermek daha iyi bir tercihtir.
C) Kum altlık kil altlıktan daha dayanıklı olduğu için tercih nedenidir.
D) Atlık kullanılmayacaksa beton zemin daha iyi bir tercihtir.
E) Tavlalarda en çok kullanılan altlık ince talaştır.
3. Tavlada bulunan yemliklerin zeminden yüksekliği ve yemliğin genişliği ne kadar
olmalıdır?
A) Yemliklerin zeminden yüksekliği 40-50, yemliğin genişliği 15-20 cm’dir.
B) Yemliklerin zeminden yüksekliği 50-60, yemliğin genişliği 25-30 cm’dir.
C) Yemliklerin zeminden yüksekliği 60-70, yemliğin genişliği 35-40 cm’dir.
D) Yemliklerin zeminden yüksekliği 70-80, yemliğin genişliği 45-50 cm’dir.
E) Yemliklerin zeminden yüksekliği 80-90, yemliğin genişliği 50-60 cm’dir.
4. Aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Irklar arasında spor türüne göre genetik yatkınlık, egzersiz ve antrenmanlarla ortaya
çıkar.
B) Arap atları kas yapısındaki farklılıklardan dolayı uzun mesafe koşularına yatkındır.
C) İngiliz atları orta mesafe koşularına yatkındır.
D) Antrenmanla genlerde saklı olan bu potansiyelin ortaya çıkarılması oldukça zordur.
E) Atın vücudu tıpkı insan gibi farklı antrenman tiplerine göre farklı fizyolojik
adaptasyonlar geliştiriyor.
5. Atın en yavaş, doğal ve kendi hâlinde düz yürüyüşü aynı zamanda “ağır aksak” olarak
da adlandırılan yürüyüş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tırıs koşma
B) Adeta
C) Dörtnal koşma
D) Rahvan koşma
E) Süratli adi yürüyüş
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6. Atın yürüyüş şekillerinden, tırıstan hızlı ama dörtnaldan daha yavaş, ayaklarını hafifçe
iki yana açarak ve sallayarak yaptığı, biniciyi sarsmayan yürüyüş şekline verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rahvan koşma (Pace)
B) Dörtnal koşma (Gallop)
C) Tırıs koşma (Trot)
D) Süratli adi yürüyüş
E) Ağır adi yürüyüş (Adeta, Walk)
7.

Nallama esnasında çoğu kez iç ökçeler gereğinden fazla kesilirse ayak ekseni içeriye
doğru eğilir ve topuk eklemleri içeriye doğru bükülür. Bu şekilde yere basan ayakta
görülen kusurun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topuk çalma
B) Yetiştirme
C) Sürçme
D) Amudiyet bozuklukları
E) Topallama

8. Aşağıdakilerden hangisi tımar takımları arasında yer almaz?
A) Yele fırçası
B) Kaşağı
C) Gebre
D) Maya demiri
E) Renet
9. Aşağıdakilerden hangisi el tımarının faydaları arasında yer almaz?
A) El tımarı vücut üzerinde uzamış kılların alınması amacıyla deriye yapılan bir
masajdır.
B) Deriye fazla kan gönderilmesini sağlayarak kılın beslenmesini sağlar.
C) Terli olan at hemen yıkandıktan sonra el tımarı yapmak direncini arttırır.
D) Atın çeşitli hava koşullarına karşı direncini artırır.
E) Uzun kılların çabuk dökülmesini ve parlaklığını sağlar.
10. Atların barındıkları bireysel boksların ebadı ne kadar olmalıdır?
A) 1 x 1
B) 2 x 2
C) 3 x 3
D) 4 x 4
E) 5 x 5

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4

ÖĞRENME KAZANIMI

Atlarda tırnak bakımı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Atlarda tırnak yapısını inceleyiniz. Tırnağın anatomik yapısı hakkında bir
sunum hazırlayınız.



Tırnak bakımında kullanılan araç gereçler hakkında araştırma yapınız.
Sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.



At tırnağının tekniğine uygun şekilde düzeltilmesi ile ilgili görselleri araştırınız.
Çalışma grubu oluşturarak işlem basamaklarını sınıf panosunda sergileyiniz.



Vefalı olmanın insan fıtratındaki ve toplumdaki yeri hakkında araştırma yapınız.
Sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. TIRNAK BAKIMI
Atlar her zaman tırnaklarının tamamen sağlıklı bir yapıda olmasına ihtiyaç duyar.
Sadece sağlıklı ve acısız basabilen at performansını sonuna kadar kullanabilir. O nedenle
atların ayak ve tırnak kontrolleri günlük olarak dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

4.1. Tırnağın Yapısı
Corium ungulae (Canlı tırnak - Pododerma) ve Capsula ungulae (Cansız - boynuz
tırnak) olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.

4.1.1. Corium Ungulae (Canlı Tırnak, Pododerma)
Beş ana kısımdan oluşur.
4.1.1.1. Corium Limitans
Deri ile Corium coronarium arasında 3- 5 mm genişlikte şerit şeklinde olup ayağı
çepeçevre sarar. Ön kısımda genişleyip yan ve arka kısımlarda daralır. Yumuşak ökçeye
ulaşınca en geniş hâlini alır. Corium coronariumdan dar, ensiz ve derince bir olukla
ayrılmıştır. Üzerinde 1 - 2 mm uzunlukta memecikler mevcuttur.
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Resim 4.1: Ayağın anatomik kesiti (Adams’dan)

4.1.1.2. Corium Coronarium
Corium limitans ile corium parietale arasında 1 - 2 cm genişlikte bir şerit (koroner
band) şeklinde olup ayağı çepeçevre sarar. Ön kısmı en geniş ve kabarık yeridir. Toruslara
doğru daralır ve yassılaşır. Corium cunealeye ulaşınca bükülür. Üzerinde 7-8 mm uzunlukta
memecikler (papillae filiformes) bulunur. Bunlarda tırnağın stratum mediumunu doğurur.
Corium coronarium damarca zengin olup en küçük bir travmada bile kanama olabilir.
4.1.1.3. Corium Parietale
Corium coronariumun alt kısmından başlayarak Facies parietalis ve tırnak
kıkırdaklarının alt kısımlarını örter ve ayak kemiğinin Margo solearisine kadar uzanır. Öne
ve ortaya giderek Corium soleareye karışır. Corium parietale yukarıdan aşağıya uzanan ve
yan yana yapraklardan (Lamelleae papillares - et yaprakları) oluşur. Sayıları 600 kadardır.
Her iki lamella arasında bir oluk bulunur. Bu oluklara Paries ungulaenin iç yüzündeki
Lamellea cornaelere girerek birbirine sıkıca kenetlenir. Bu yaprak tırnağın ortasında en
geniş, ayak kemiğinin alt kenarında da en dar durumdadır. Bu dar kısımdaki memecikler
Corium solearenin memecikleri ile birleşir.
4.1.1.4. Corium Soleare
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Corium parietalenin margo soleariste bükülerek uzanmış bölümüdür. Yalnız burada
sade yapraklar memecikler hâline gelmiş ve kadife görünümünü almıştır. Damar ve sinir
yapısı oldukça zengindir.
4.1.1.5. Corium Cuneale
Corium ungluaenin taban yastığını örten kısmıdır. Toruslara doğru yayılarak Corium
limitans ile karışır. Corium cuneale üzerindeki memecikler diğer Corium parietale ve
solearedekilerden küçük ve incedir. Bu memecikler çatalın iç yüzündeki deliklere girer.
Damar ve sinir yapısı zengin değildir. Cuneus corneus’u doğurur.

4.1.2. Capsula Ungulae (Cansız - Boynuz tırnak)
Corium ungulaenin doğurduğu tırnak, derinin boynuzlaşmış katıdır. Damar ve sinirleri
yoktur. Canlı tırnağı bir ayakkabı gibi korur. Pigmentasyonuna göre rengi beyazdan koyu
siyaha kadar değişir. Tırnağın en sert kısmını paries ve solea ungulae oluşturur. Yumuşak
kısmı ise beyaz çizgi, çatal ve ökçelerdir. Capsula ungulae ısıyı çok az iletir. Bu nedenle
sıcak nal uygulamalarında yanık olayı görülmez. Corium ungulae ile lamellalar aracılığıyla
sıkıca bağlı oluşu nedeniyle bu tabakadan kolay kolay ayrılmaz. Ancak büyük bir travma
sırasında ayrılıp düşebilir (Exungulation). Capsula ungulae 3 kısma ayrılır.

Resim 4.2: Capsula ungulae ve Corium ungualae’nin anatomik görünümü (Adams’dan)



Paries ungulae (Tırnak duvarı, kasnak)

85

Corium parietalenin biçimine, eğimine ve yönüne uygun olarak onu çepeçevre saran
ve tırnağın toprak üzerinde görünen en büyük parçasıdır. Epitel hücrelerinin boynuzlaşmış
hâlidir. Yapısında % 25 su vardır. Boynuz epitel hücreleri borucuk şeklinde oluşumlar olup
birbiri üzerine ve paralel olarak sıralanır. Paries ungulaenin iç ve dış iki yüzü, üst (Margo
coronarius) ve alt (Margo solearis) kenarı olmak üzere iki kenarı vardır. İç yüzü çukurca
olup iki kısmı bulunur. Biri üst kısım, burada Corium coronariumun yerleştiği Sulcus
coronarius diğeri alt kısım burada da Lamella cornaeler uzanır. Dış yüzü bombeli olup bir üst
kenarı (Margo coronarius) ayak derisinin tırnakla birleştiği kenar, bir de alt kenarı (Margo
solearis) toprakla temas ettiği kenarı vardır.
Paries ungulaenin ön kısmının eğikliğini toprakla oluşturduğu açı belirler. Bu açı ön
ayakta 45-50, arka ayakta 50-55 derecedir.

Resim 4.3: Ayağın yapısal uyumu

Paries ungulaenin uzunluğu atın ırkı, yaşı ve kullanıldığı işe göre değişir. Genelde ön
ayakta 3, 2, 1, arka ayakta 2.5, 2, 1 oranındadır ve en uzun yeri ön kısmıdır.
Paries ungulaenin kalınlığı, ön kısmından ökçelere kadar yavaş yavaş azalır. En kalın
kısmı Anguli parietalistir (1.5 cm kadar). Paries ungulaenin üç tabakası vardır;


Stratum superficialis (cila katı)

Çok ince, zar gibi olup tırnağa parlaklık verir. Corium limitanstan doğar.


Stratum medium (orta kat)

En kuvvetli, kalın ve dayanıklı katıdır. Bunu Corium coronarium doğurur. Bu katta
Cylindiri corneiler (boynuz borucuklar) birbirine paralel sıralanır. Ayağa nal çakılırken
mıhlar bu kattan geçirilir.
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Stratum lamellatum veya profundum (bağlayıcı kat)

İçteki kattır. Corium parietale doğurur. Bu katı Sulcus coronariustan Margo solearise
kadar uzanan Lamella cornaeleri (kasnak yaprakları) oluşturur.

4.1.3. Solea ungulae (Taban)
Capsula ungulaenin toprak yüzünde bir cm kalınlığındaki çukurca bir parçasıdır. Üst
yüzü (Corium soleare’ye bakan) kubbemsi ( konveks ) dir. Bu, arka ayaklarda önlere göre
daha fazladır. Bu yüzün üzerinde çok sayıda küçük delikler vardır. Bu deliklere Corium
solearenin üzerindeki memecikler girer. Alt yüzü, çukurdur(konkav). En çukur yeri ise
çatalın ucunun çevresidir. Beyaz çizgi (Linea alba - Zona lamellata) tabanın dış kenarını
çepeçevre Paries ungulaenin alt kenarına bağlar. Tabanın iç kenarı da yine beyaz çizginin
yardımıyla ökçe desteklerine ve çatala bağlanır. Beyaz çizgiyi Corium parietalenin
yapraklarının (et yaprakları) alt ucundaki memeciklerle Corium solearenin dış kenarındaki
memecikler birlikte doğurur. Beyaz çizginin rengi daima beyazdır. Bir hastalık durumunda
rengi değişerek kırmızı, sarı olabildiği gibi nekroz söz konusu olduğunda siyah olabilir.

Resim 4.4: Ayak tabanının (Solea ungulae) görünümü (Adams’dan)

4.1.4. Cuneus Corneus (Çatal)
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Ökçe destekleriyle tabanın kolları arasında yerleşmiş yumuşak ve lastik gibi oduncu
kamasına benzer bir oluşumdur. Dört yüzü vardır. Bunlar;
Üst yüz; pulvinus subcutaneusa yaslanır. Bu yüzün orta kısmında horozibiği gibi bir
çıkıntı “Spina cunei cornei” bulunur. Bu taban yastığındaki biçimine uygun çukura girer. Üst
yüzde bulunan küçük, deliklere Corium cunealedeki memecikler girer.
Alt yüz; üçgen şeklinde olup horozibiğinin karşıtı olan yerde bir çukurluk vardır. Bu
çukurluğa “çatalın orta oluğu Sulcus intermedius cunei cornei” denir.
Her iki yan yüz; önde birleşerek çatalın ucunu “Apex cunei cornei” yi oluşturur. Bu
uç ile ökçe destekleri arasındaki oluklara da çatalın yan olukları “Sulci laterales cunei
cornei” denir. Çatalın orta oluğu (Sulcus intermedius cunei cornei) nun iki yanındaki
kabartılara da çatalın kolları “Crura cunei cornei” adı verilir.
Arka kısım; çatalın en geniş yeri olup ökçelere doğru yayılmıştır.

4.2. Tırnağın Uzaması ve Aşınması
Tırnak, normal şartlarda her tarafından uzar. Corium coronarium üzerindeki
memecikler (Papillae filiformes) tırnak hücrelerini yapar.
Corium parietale, Corium soleare ve Corium cuneale’nin üzerindeki memeciklerde
kendilerine ilişkin hücreleri yaparak Cylindiri cornei’lerini oluştururlar. Her taraftaki bu
hücre yapımı ve Cylindiri cornei’lerin oluşması tırnağın uzamasına neden olur.
Tırnağın paries ungulaesi her tarafından aynı hızla ayda 8 mm kadar uzar. Yalnız
Paries ungulaenin ön kısmı yan ve ökçe kısımlarına göre daha uzun olduğundan genç
hayvanlarda tırnağın tamamlanması farklı sürede olur. Şöyle ki tırnağın Corium
coronariumdan margo solearise kadar uzaması, ön kısımda 10-12 ay, yan kısımda 6-8 ay ve
ökçelerde 3-5 ayda tamamlanır. Solea ungulae ve Cuneus corneusta tırnak uzayışı ayda 3-4
mm’dir.
Tırnağın uzaması; nalsız tırnakta nallıya, çalışanlarda çalışmayanlara; ön tırnaklarda
arka tırnaklara; iğdiş ve kısraklarda aygırlara göre daha hızlıdır. Ayrıca usulüne göre uygun
nallamak, tırnak bakımına uymak, zamanında yapılan kayar tırnağın uzamasını olumlu
yönde etkiler.
Tırnaklar yere basıldığında bacağın hareketi yönünde ileriye kayar. Bu, tırnağın
yumuşak toprak üzerinde bıraktığı izden anlaşılır. Kayma nedeniyle sürtünerek bir aşınma
oluşur. Buna basış aşınması denir. Hayvanın basışı düzgün ise aşınma her tarafta eşit olur.
Tırnaklar yerden kaldırılırken arkaya doğru kayar. Bu kayma sonucu tırnağın ön kısmı
aşınır. Buna da yerden kalkış aşınması denir. Bu aşınmalar nallı tırnak için de söz
konusudur. Ancak nalın metalden oluşu bu aşınmayı yavaşlatır. Hayvan nallı ise tırnağın ön
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kısmı hiç aşınmaz ve ileriye doğru uzar. Ökçeler tırnak mihanikiyeti dolayısı ile nal üzerinde
sürtünerek aşınır.

4.3. Tırnağın Mihanikiyeti
Hayvan ağırlığını tırnağa verdiğinde tırnakta şekil değişikliği (taban çukurluğunun
azalması, çatalın yere yaklaşması, ökçelerin yan taraflara açılmasıyla tabanın genişlemesi
vb.) olmasına tırnağın mihanikiyeti adı verilir. Ayak yerden kaldırıldığında tırnak yine eski
durumunu alır.
Tabanın çukurluğunun azalması (3 mm kadar) ile çatal yere basar ve sıkışır. Sıkışan
çatal yanlara doğru yayılır. Bu yayılma ökçeleri yan taraflara iterek tırnağın arka tarafını 2-3
mm kadar genişletir. Tırnağın arka tarafının genişlemesine karşın, ön kısmında üst kenara
(Margo coronarius) yakın bölümü 3 mm kadar daralır. Alt kenara (Margo solearis) yakın
bölümünde ise bir değişiklik olmaz.

Resim 4.5: Tırnağın mihanikiyeti

Tırnağın mihanikiyetinin yararları;

Capsule ungulae tırnağa yük bindiğinde şekil değişikliği nedeniyle içindeki
yumuşak dokuları sıkmaz.

Eklemlere gelecek sarsıntıları azaltır.

Tırnağın iyi uzamasını sağlar.

Dokuların sıkışıp açılmasıyla daha fazla kanla beslenmelerini sağlar.
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4.4. Normal (Düzgün) Bir Tırnağın Özellikleri
Normal bir tırnağın Paries ungulaesinin tüm yüzeyi parlak, hayvanın ağırlığını
taşıyabilecek kalınlıkta ve pigmentli olmalıdır. Zira ince ve pigmentsiz tırnaklar kolayca
çatlayabilir.

Paries ungulae düzgün olmalı ve çatlaklar bulunmamalıdır.

Yumuşak ökçeler dolgun, yuvarlak ve aynı seviyede olmalıdır.

Solea ungulae öne göre arka tırnakta daha çukur olmalıdır.

Beyaz çizgide bir ayrılma olmamalıdır.

Çatal dolgun, sağlam ve ökçelerle aynı hizada olmalıdır. Çatalın tepe noktası
sünbüğü gösterecek şekilde tabanı iki eşit parçaya bölmelidir.

Cartilago ungulaeler yumuşak ve esnek olmalıdır.

4.5. Tırnağın Biçimi
4.5.1. Düzgün Tırnağın Görünümü
Düzgün tırnağa önden ve arkadan bakıldığında;





Hayvanın ön tırnağı arka tırnağından büyüktür.
Paries ungulae, ön tırnağa göre arka tırnakta biraz diktir.
Paries ungulaenin yer ile yaptığı açı ön tırnakta 45-50 derece, arka tırnakta 5055 derecedir.
Tırnağın ön kısmının ökçe yüksekliğine oranı ön tırnakta 3:1 arka tırnakta
2,5:1’dir.
Paries ungulae’nin kalınlığı ön tırnakta daha fazladır.



Düzgün tırnağa taban yüzünden bakıldığında :

Solea ungulaenin Margo solearisi ön tırnakta yuvarlağa yakın, arka tırnakta ise daha
sivricedir. Ön kısmı yuvarlak olan ön tırnak ile ön kısmı sivrice olan arka tırnak bir arada
aşağı yukarı bir yumurtanın biçimine benzer. Yani yumurtanın yuvarlak olan kısmı ön
tırnağa, sivri olan kısmı da arka tırnağa uyar.





Tırnağın taban uzunluğu, arka tırnakta ön tırnaktan daha fazladır.
Tırnağın en geniş yeri ön tırnakta uzunluğunun (ön - arka) ortasına, arka
tırnakta ise üçte ikisine rastlar.
Solea ungulae arka tırnakta ön tırnaktan daha çukurdur.
Yan çatal olukları arka tırnakta ön tırnaktan daha derindir.
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Düzgün bir tırnakta sağ sol ayırımı;



Paries ungulaenin dış yan ve ökçe kısmı içtekinden daha eğiktir ve bu tarafın alt
kenarı (Margo solearis) daha yuvarlaktır.
Paries ungulaenin dış kalınlığı içtekinden fazladır.

4.5.2. Bozuk Tırnak Yapıları

Dar tırnak
Düzgün tırnaktan daha küçüktür. Alt kenar çevresi uzunca ve daha az yuvarlak bir
yapıdadır. Paries ungulae dik ve kalınlığı azdır. Solea ungulaede ise çatal dar, uzunca ve
çatal yan olukları çok derindir. Hastalıklara karşı dirençlidir.

Geniş tırnak
Düzgün tırnaktan daha büyüktür. Alt kenar çevresi yuvarlaktır. Paries ungulae yanlara
doğru çok yatık yani eğiktir. Solea ungulae’nin çukurluğu az, çatal geniş, büyük ve
dolgundur. Bu tırnak biçimi ise hastalığa predispozedir (yatkın).

Önleri veya artları açık veya kapalı tırnak
Bunların tırnağı eğri tırnaktır. Paries ungulae içte dik ve alt kenarı biraz düz, dışta ise
yatık ve alt kenarı yuvarlakçadır. Tırnak tam ortasında ikiye bölünürse iç yarımı dıştakinden
daha küçüktür. Önleri veya artları kapalı tırnak, açık tırnağın tam tersidir.

İt elli tırnağı
Bu da eğri bir tırnaktır. Buna dışarı diagonal tırnak da denir. Bunda Paries
unguiaenin alt kenarı, iç ökçesiyle dış ön kısımda düz, dış ökçesiyle iç ön kısımda
yuvarlakçadır ve tırnağın ön kısmı dışarıya dönüktür.

Paytak tırnağı
Bu da eğri bir tırnaktır. Buna içeri diagonal tırnak da denir. Bu tırnak biçimi it elli
tırnağın tersidir.

Önleri veya artları ileri tırnağı
Bu tırnak yatık yani sivri tırnaktır. Ön kısmı uzun ökçeleri alçaktır. Paries
ungulaesinin yerle yaptığı açı 45 dereceden küçüktür.

Önleri ve artları geri tırnağı
Bu tırnak dik, ön kısmı kısa ve ökçeleri yüksektir. Paries ungulaesinin yerle yaptığı açı
50 dereceden büyüktür.
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4.6. Tırnağın Muayenesi
Tırnak dıştan gözle, elle, tırnak çekici ile vurarak ve ölçülerek muayene edilir.

4.6.1. Tırnağın İnspeksiyonu
Tırnaklar önden, yandan ve arkadan bakılarak; iç ve dış yarımda asimetri olup
olmadığı, şekil bozukluğu (düzgün, dar, geniş tırnak, sivri tırnak), yüksekliği, Paries
ungulae’sinde kronik arpalamadan ileri gelen halkaların bulunup bulunmadığı, tırnak çatlağı
ve mıh perçinlerinin aynı hizada ve perçin yuvalarında olup olmadığı ve parlaklığı kontrol
edilir.

Resim 4.6: Solda dar tırnak, sağda geniş tırnak

Tırnağın tabanının inspeksiyonu ile taban çukurluğunun durumu (dolgun veya düz
tabanlığı), beyaz çizginin durumu, çatalın büyüklüğü, şekli, ökçelerin durumu gözden
geçirilir. Ayrıca Corium coronariumda şişlik, çatlak veya ezikler olup olmadığına da bakılır.

Resim 4.7: Solda küt tırnak, ortada sivri tırnak, sağda eğik tırnak

4.6.2. Tırnağın Palpasyonu
Elle yapılan palpasyonda; elin sırtı ile tırnağın sıcaklığı ve parmaklarla yapılan
basınçla duyarlığı araştırılır.
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Tırnak muayene pensi ile yapılan palpasyonda; tırnağın değişik yerleri karşılıklı
sıkılarak alınan reaksiyonlar değerlendirilir.
Önce Paries ungulae ile Crura solea sonra Paries ungulae ile Corpus solea, Paries
ungulae ile iç torus muayene edilir. Daha sonra çatalla Paries ungulae, çatalın apexi ile
Paries ungulae, paries ungulae ile dış torus son olarak da her iki torus kendi arasında sıkılır.
Ayrıca toruslar ile cartilago ungulaeler sıkılarak muayene tamamlanır.

4.6.3. Tırnağın Perküsyonu
Bu muayene tırnak çekici ile Paries ungulae ve soleada yapılır. Önce hayvanın
dikkatinin çekilmesi için tırnağın önünde yere bir kaç kez vurulur. Paries ungulaenin dış, ön
ve iç kısımlarının mıh perçinlerinin bulunduğu bölge ve diğer kısımlarına belirli aralıklarla
vurularak elde edilen duyarlılıklar değerlendirilir.
Bu işlem mukayeseli olarak diğer tırnakla birlikte yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar
alınabilir.

Resim 4.8: Tırnak muayene pensiyle yapılan perküsyon ve presyon

4.6.4. Tırnağın Ölçülmesi
Bazı topallıklarda tırnağın hacmi veya çevresi büyür yine karşıt tırnağı edilerek
çevresi şerit metre, çapı pergel ile eğimi gonyometre ile ölçülerek saptanır.
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Resim 4.9: Gonyometre ile ayak açı ölçümü

4.7. Taylarda Tırnak Bakımı
Bir tayın değeri bacaklarının ve tırnaklarının düzgün ve sağlıklı olmasına bağlıdır.
Bilinçli bir bakımla doğum bozuklukları da düzeltilebilir. Yanlış bakım, bozukluğu oluşturur
veya artırır.
Yeni doğmuş tayın tırnağı, yetişkinlerinkinden farklıdır. Tırnak Corium
coronariumda geniş, Margo solearisde dardır. Taban yumuşak, ipliksi bir boynuz tabakası ile
örtülüdür. Bu zayıf tabaka tayın yere basmasından iki üç gün sonra aşınarak kendiliğinden
düşer. Böylece Solea ungulae ve çatal ortaya çıkar.
Taylarda hareket sonucu mihanikiyet ve artan bölgesel dolaşımın etkisi ile tırnaklar
normal biçimini yavaş yavaş kazanarak 8 günde tamamlar. Tayların bulunduruldukları zemin
de tırnaklarının biçim ve gelişmesini etkiler. Islak, batak arazide yetiştirilenlerde tırnak,
geniş ve dayanıksız bir biçim alırken çok kuru otlakta aksine dar tırnak oluşur. Taşlık ve sert
zeminde ise taban ezikleri ve çabuk aşınmalar görülür.
Doğuştan bacak duruş bozukluğu olan hayvanlarda tırnaklar, önceleri düzgün olsalar
bile sonraları bozuk tırnak biçimine dönüşür. Kışın tayların ahırda uzun süre bulundurulması
hâllerinde doğumdan 5. hafta sonunda başlayıp ayda bir törpülenerek tırnaklar
düzeltilmelidir. Tırnağa bukağılık duruşuna uygun bir biçim verilmelidir. Çatal ve tabanın
çürümesini önlemek için bu bölgeye ardıç katranı sürülmelidir. Tayların tırnaklarına
herhangi bir pomat veya yağlı madde sürülmez ancak çok kurumuş olanları keten tohumu
lapası ile sarılmalıdır.
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Tay tırnakları ayda en az bir kez gözden geçirilmelidir. Aksi hâlde tırnak uzar,
darlaşır, Paries ungulaesi eğrilebilir. Çatal zayıf ise ökçeler içeriye kıvrılabilir. Bir yaşını
doldurmuş tayların tırnaklarında tırnağın ön kısmı öbür kısımlarında fazla aşınarak dik
tırnaklı duruş oluşur. Bu gibi tırnaklar ancak yarım ay şeklinde nal çakmak suretiyle
düzeltilebilir. Böyle nalda tırnak ökçe kısımlarından aşınır. Tırnak normal biçimini aldığında
nal sökülerek nalsız bulundurulur. Bozuk bacak duruşlu taylara şu önlemler alınmalıdır;





Ön ya da artları açık duruşlu taylarda, tırnağın iç yarımı aşınacağından bu tür
tay tırnaklarına yarım nal kullanılır. Bu nalın içe kaymaması için yan yaprağı
bulunur.
Önleri ya da artları kapalı duruşlu taylarda, tırnağın dış yarımına aynı şekilde
yarım nal çakılır.
İt elli duruşlu taylara bir kolu ince diğer kolu kalın nal çakılır. Kalın kol tırnağın
iç yarımına gelmelidir.
Paytak duruşlu taylarda ise aynı şekildeki nalın kalın kolu tırnağın dış yarımına
gelecek konumda çakılmalıdır.

Genelde düzgün tırnak yapılı taylar nallanmamalıdır. Zira nal tırnağın büyümesine
ve gelişmesine engel olur.

4.8. Yetişkinlerde (Nallı Atlarda) Tırnak Bakımı
Nallı hayvanların tırnakları daha fazla bakım gerektirir. Nal, tırnağın çatalını yerden
yükselttiği için tırnak mihanikiyetine olumsuz etkir. Kan dolaşımı yavaşlar ve tırnak fazla
uzamaz. Sert zeminlerde çalıştırmak nal çakımını zorunlu kılar.
Nalın tırnağa verebileceği zararları azaltmak için iyi bir bakım gerekir. Bu amaçla her
gün işten önce ve sonra tırnakların ve nalların durumu gözden geçirilir. Nalı yerinden
oynamış tırnaklar kırılabilir, çatlayabilir ve gevşemiş perçinleriyle topuk çalabilir. Her
hayvanın 1 - 1,5 ayda bir nalı sökülerek tırnakları düzeltilir ya yeni nal ya da eski nalın
yeniden çakılması (kayar) işlemi gerçekleştirilir. Vidalı mahmuzlu nallar çakılmışsa ahırda
bulunduğu süre içinde mahmuzlar çıkarılmalıdır.
İşten dönen hayvanın toprak yüzlerinde çatal olukları özenle temizlenir. Tırnaklar
günde bir defa fırça veya çuval ile ovalayarak temizce yıkanmalıdır. Yıkanan tırnaklar
kurulanmalıdır. Suyu iyice emmiş olan Capsula ungulae kurulandıktan sonra yeniden
kurumaması için yağlamak gerekir. Yıkamadan tırnağı yağlamak tırnağı yumuşatmaz.
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4.9. Nal Çakımı

Resim 4.10: Nal çakımında kullanılan malzemeler

4.9.1. Nalı Sökmek
En başta eski nalların sökülmesi gerekir. Bunun için perçinleri açmak gerekir.
Perçinleri kaldırdıktan sonra nalın açık ucundan başlayarak kerpeten ile içe doğru baskı
uygulayarak nal çıkarttırılır.

Resim 4.11: Nalın sökülmesi

Nal sökerken oluşabilecek hatalar;

Perçinleri açmayınca tırnağın kırılması,

Perçinler kapalı olunca sökme işlemde ayağa gelen fazla baskıdan dolayı atın
rahat durmaması,

Atın ayağı fazla kaldırıldığında veya fazla uzun süre tutulunca kan dolaşım
problemleri meydana gelebilmesidir.

4.9.2. Nal Çakım Öncesinde Atın Duruşunun ve Tırnakların Değerlendirilmesi
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Nal çakımına başlamadan önce atın genel hâlini değerlendirmek gerekir. Çünkü yanlış
çakılan nal bütün iskelet, kas ve kas bağları olumsuz etkiler. Büyük problemlere ve kalıcı
yaralanmaların sebep olabilir.
Yapılan çakım, atın yaşı, ruhsal hâli ve mevcut problemler göz önünde bulunarak
gerçekleştirilmelidir. Burada birinci kural şudur: Yontma ve işlemler acele etmeden sağlam,
sakin ve yavaş bir şekilde yapılmalıdır. Acele ve dikkatiz bir şekilde yapılan bir iş at sahibini
memnun etmeyecektir.
4.9.2.1. Atın Mevcut Durumunu Değerlendirmek
Ön ve arka ayaklar takım hâlinde düz bir zeminde ön, yan ve alt kısımdan bakarak
değerlendirilir.

Resim 4.12: Atın duruşunun değerlendirilmesi

Sol taraftaki resimde görüldüğü gibi arka ayağın duruşuna göre iç taraftan tırnağın
fazla uzun olduğunu açıkça görülmektedir. Buna sebep bileğe gelen yanlış yük dolayısıyla
tırnakta hafif bir şişkinlik oluşmuştur. Düzeltme yapılırken iç tarafın (kırmızı ok) biraz daha
fazla yontulması gerekir.
Resminin sağ tarafta yer alan ayağı (atın arka sol tırnağı) bilekten gelen orta çizgiye
bakarak tırnağın uç kısmının biraz yontulması gerektiği anlaşılmaktadır.
4.9.2.2. Maya, Taban ve Kesilecek Kenarın Hazırlanması
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Maya bıçağı ile eski maya kaldırılır peşinde tırnağın arkası raf gibi düzenlenir.
Mayanın yan kısımları eğik bir biçimde tırnağa fazla zarar vermeden olabildiğince derin
açılır. Tırnak tabanın üzerindeki eski parçalar ve gevşek malzemeler tamamen alması
zorunludur. Yeni tabanın üzerinde eski bir tırnak tabanı kalması hâlinde aralarına giren kir
veya idrar bakterilerin çoğalması sonucu sağlam taban delinir. Tırnağın iç kısmında ve flexor
tendonda iltihaplanma olabilir.
Tırnak kerpeteni veya bıçak kullanarak tırnağın fazla kısmı yontularak düzeltilir.
Ökçeler genel olarak mayanın yüksekliği ile eşittir. Ancak yanlış biçimlendirilmiş
tırnaklarda veya arpalanma geçirmiş olan atlarda ökçeler daha yüksek olabilir. Ökçeler
hiçbir zaman mayadan daha alçak olmamalıdır.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz.
Aşağıdaki okuma parçasını okuyunuz.
“1924 yılında Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan Japon profesör Dr. Hidesabura
Ueno, küçük bir köpek yavrusu edinir. Profesör Ueno, köpeğine Japoncada "sekiz tane"
anlamına gelen Haçiko adını koyar. Safkan akita cinsi beyaz bir erkek olan Haçiko, her
sabah üniversiteye gitmek için evden metroya yürüyen sahibine eşlik eder. Metronun dış
kapısına kadar getirdiği sahibini uğurladıktan sonra da eve döner. Çok geçmeden bir akşam
üniversite dönüşünde metronun çıkışında Haçiko'yu kendisini beklerken gören profesör çok
şaşırır. Bu akıllı köpek sahibinin eve dönüş saatlerini hesaplayarak ve aynı yolu
kullanacağını düşünerek metronun önüne gitmiştir.
Ondan sonraki bir yıl boyunca Haçiko her sabah sahibini metroya kadar götürür, her
akşam iş çıkışında da metronun önünde karşılar. Hiç saatini şaşırmaz.
Ama bir akşam metrodan çıkmaz profesör. Haçiko gözleri metronun kapısında gece
boyunca bekler. Bir sonraki akşam yine yoktur profesör. Üçüncü akşam metrodan yine
çıkmamıştır. Profesör, üniversitede kalp krizi geçirip ölmüştür.
Haçiko her akşam sahibim metrodan çıkar diye inatla bekler. Haftalar, aylar boyunca
her akşam Tokyo metrosunun Shibuya İstasyonu’nun kapısına gider. Haçiko tam 9 yıl
boyunca sahibinin gelmesini beklemiştir. 11 yaşındayken metronun kapısında da ölmüştür.”
Okuduğunuz okuma parçasının ana fikrini, duygu ve değerlerin neler olduğunu sınıfça
ele alınız. Duygu, fikir ve değeri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Değer
Konu
Etkinlikler

Vefalı olmak
Vefa
“Neden vefalı olalım?”
“Sizce hayvanlardaki sevgi ve vefa duygusu neden
kaynaklanır?”
“Sizlerde benzer şekilde insan hayvan ilişkisini anlatan
hikâyeler biliyor musunuz?”
Tüm öğrencilerden vefalı olmak ile ilgili etkinliğin daha
etkin yürütülmesi için araştırma yapması istenir.
Öğrencilerin araştırma sonuçlarını sunum
hazırlayarak sınıfta paylaşmaları sağlanır.

Kavramlar
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dosyası

Vefa, saygı, sevgi, sorumluluk, yardımlaşma, sabır, insan,
canlı, toplum, adalet, duyarlı olma, empati kurma, merhamet
Yöntem

Yaklaşımlar
Kazanımlar

Beyin fırtınası
Grup tartışması
Kavram haritası
Değer açıklama
Düz anlatım
Soru cevap
Anlam haritası
Değer analizi
Değer açıklama
1. Yaşamının değerli olduğunu kavrar.
2. Dünyada yer alan her türlü yaşamın korunması
gerektiğinin farkına varır.
3. Canlıların tümünde vefa duygusunun olduğunu kavrar.
4. İnsanın yaşamında sorumluluğunun daha fazla olduğunu
iyilik, sevgi ve vefalı olmak konusunda daha titiz
davranması gerektiğini kavrar.

Araç gereçler

Post-it, kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya
kalemleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda atlarda tırnak bakımı yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Kişisel hijyeni sağlayınız.

Öneriler
 Uygun kıyafet giymelisiniz.
 Çekiç, çeşitli kerpetenler ve Maya bıçağı


 Tırnak bakımında kullanılan araç
gereçleri hazırlayınız.

 Renet ve Renet küret

 Atın zapturaptını sağlayınız.

 Tırnak temizliği yapınız.
 Tırnağı kontrol ediniz.
 Tırnağı yontarak düzeltiniz.


 Travaydan yararlanabilirsiniz.
 Büyük Hayvanlarda Zapturapt
modülünde belirtildiği gibi yapmalısınız.
 Atın ayağını tekniğine uygun
kaldırmalısınız.
 Temizliği uygun araç gereç kullanarak
yapmalısınız.
 Vücudun tutuluşunu ve tırnağın yapısını
kontrol etmelisiniz.
 Tırnağı anatomik yapısına uygun şekilde
düzeltmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Corium Ungulae (Canlı tırnak,
Pododerma) bölümlerinden değildir?
A) Corium limitans
B) Corium coronarium
C) Corium parietale
D) Solea ungulae
E) Corium soleare
2. “Deri boynuzlaşmış, katı olup damar ve sinir yoktur. Canlı tırnağı bir ayakkabı gibi
korur. Rengi beyazdan koyu siyaha kadar değişebilir.” sözü edilen tırnağın hangi
kısmıdır?
A) Solea ungulae
B) Capsula ungulae
C) Corium ungulae
D) Corium parietale
E) Cuneus corneus
3. Ökçe destekleriyle tabanın kolları arasında yerleşmiş yumuşak ve lastik gibi oduncu
kamasına benzer bir oluşuma ne ad verilir?
A) Solea ungulae
B) Capsula ungulae
C) Corium ungulae
D) Corium parietale
E) Cuneus corneus
4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi tırnağın mihanikiyetinin yararlarından olamaz?
A) Capsule ungulae tırnağa yük bindiğinde şekil değişikliği nedeniyle içindeki
yumuşak dokuları sıkmaz.
B) Eklemlere gelecek sarsıntıları azaltır.
C) Tırnağın iyi uzamasını sağlar.
D) Tabanın esnemeyen en sert bölümünü oluşturarak hayvanın ağırlığını taşır.
E) Dokuların sıkışıp açılmasıyla daha fazla kanla beslenmelerine neden olur.
5. Aşağıdakilerden hangisi normal tırnağın özellikleri arasında bulunmaz?
A) Paries ungulae düzgün olmalı ve çatlak bulunmamalıdır.
B) Solea ungulae öne göre arka tırnakta daha yüksek olmalıdır.
C) Yumuşak ökçeler dolgun, yuvarlak ve aynı seviyede olmalıdır.
D) Beyaz çizgide bir ayrılma olmamalıdır.
E) Cartilago ungulaeler yumuşak ve esnek olmalıdır.
6. “Eğri bir tırnaktır. Buna içeri diagonal tırnak da denir. Bu tırnak biçimi it elli tırnağın
tersidir.”
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Yukarıda yapılan tanımlama hangi bozuk tırnak biçimine aittir?
A) Dar tırnak
B) Geniş tırnak
C) Önleri veya ardları açık tırnak
D) Paytak tırnak
E) Önleri ve ardları geri tırnak
7. Aşağıdakilerden hangisi tırnağın inspeksiyonla muayenesi içinde yer almaz?
A) Tırnaklar önden, yandan ve arkadan bakılarak; iç ve dış yarımda asimetri olup
olması
B) Tırnakta şekil bozukluğu (düzgün, dar, sivri tırnak) olup olmaması
C) Tırnağın eğimi, yüksekliği
D) Mıh perçinlerinin aynı hizada ve perçin yuvalarında olup olmaması
E) Tırnağın sıcaklığı ve basınca duyarlı olup olmaması
8. Tırnağın bakımı ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nallı hayvanların tırnakları daha az bakım gerektirir.
B) Her gün işten önce ve sonra tırnakların ve nalların durumu gözden geçirilir.
C) Her hayvanın 1 - 1,5 ayda bir nalı sökülerek tırnakları düzeltilir ya yeni nal ya da
eski nalın yeniden çakılması (kayar) işlemi gerçekleştirilir.
D) İşten dönen hayvanın toprak yüzlerinde çatal olukları özenle temizlenir.
E) Yıkanan tırnaklar kurulanmalıdır ve daha sonra yağlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ

MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. At yetiştiriciliğinin tarihî gelişimi ve önemini açıklayabiliyor
musunuz?
2. Başlıca at ırkları ve genel özelliklerini sıralayabiliyor musunuz?
3. Atları sınıflandırabiliyor musunuz?
4. Atlarda don ve nişaneleri açıklayabiliyor musunuz?
5. Arap atının özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
6. İngiliz atının özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
7. Haflinger atının özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
8. Midilli atının özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
9. Kafkas at ırkının özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
10. Atlarda don ve nişaneleri ayırt edebiliyor musunuz?
11. Atları ırk özelliklerine göre seçebiliyor musunuz?
12. Atlarda diş yapısı ve özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
13. Atlarda diş yapısına bakılarak yaş tespitini açıklayabiliyor
musunuz?
14. Atın ağzını açabiliyor musunuz?
15. Dişin yapısını inceleyebiliyor musunuz?
16. Diş yapısına bakarak yaşı tespit edebiliyor musunuz?
17. Atların konulacağı yerlerin özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
18. Tayların konulacağı yerlerin özelliklerini açıklayabiliyor
musunuz?
19. At barınaklarının günlük bakım ve temizliğini izah edebiliyor
musunuz?
20. Atlarda yürüyüş ve koşma şekillerini açıklayabiliyor musunuz?
21. Atlarda antrenmanın önemini açıklayabiliyor musunuz?
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Evet

Hayır

22. Atlara masajın, kaşağı yapmanın teknik ve önemini açıklayabiliyor
musunuz?
23. Atın konulacağı yeri düzenleyebiliyor musunuz?
24. Tayın konulacağı yeri düzenleyebiliyor musunuz?
25. Ayak ve tırnak temizliğini yapabiliyor musunuz?
26. Ata gezinti yaptırabiliyor musunuz?
27. Atların yürüyüş biçimlerini gözlemleyebiliyor musunuz?
28. Ata koşma egzersizi yaptırabiliyor musunuz?
29. Ata masaj yapabiliyor musunuz?
30. Kaşağı çekebiliyor musunuz?
31. Atlarda tırnak yapısını açıklayabiliyor musunuz?
32. Tırnak bakımında kullanılan araç gereçleri sayabiliyor musunuz?
33. Tırnağı yontma ve düzeltme tekniğini izah edebiliyor musunuz?
34. Atı uysal hâle getirebiliyor musunuz?
35. Atın ayağını tekniğine uygun kaldırabiliyor musunuz?
36. Atın tırnağını tekniğe uygun şekilde düzeltebiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

E
C
D
A
B
D
A
A
A
D
D
E
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
D
D
C
B
A
D
E
D
E
B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
D
A
E
D

1
2
3
4
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B
A
A
E
C
D

5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
B
E
D
B
D
E
A
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


http://www.atdunyasi.com





http://ofpof.com
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