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ULUSLARARASI İNSAN-HAYVAN İLİŞKİLERİ KURULUŞLARI BİRLİĞİ: IAHAIO 

 

Misyon ve Vizyon 

Uluslararası İnsan-Hayvan İlişkileri Kuruluşları Birliği (IAHAIO), insan-hayvan ilişkilerini 
kapsayan alandaki ilerlemeyle ilgili kuruluşların önde gelen küresel birliğidir. Bu ilerleme, 
birliğin üyeleri, politik çerçeveyi belirleyenler, klinik uygulama yapanlar, diğer insan-hayvan 
ilişkileri kuruluşları ve kamuoyu arasındaki araştırma, eğitim ve işbirliği sayesinde gerçekleşir. 

Üye kuruluşların birçoğu hayvan destekli aktivite, hayvan destekli terapi, hayvan destekli 
eğitim ve/veya rehber hayvanların eğitimiyle ilgili kuruluşlardır. IAHAIO, hayvan destekli 
müdahale sürecinde ve hayvanlarla etkileşimde saygı ve sorumluluğu teşvik etmeyi amaçlar. 

IAHAO’nun bünyesinde AVMA, AAHA, PECAVA, FVE, IAHA, KAHA, WAP ve AAH-ABU gibi 
veterinerlik tıbbi alanındaki kuruluşlar, HABRİ Vakfı, ISAZ ve geniş bir yelpazeyi kapsayan 
akademik merkezler ve Hayvan Destekli Müdahale’yi uygulayan kuruluşlardan oluşan, dünya 
genelinde 90‘dan fazla çok disiplinli üye kuruluş ve profesyonel birlik bulunur. 

Üye kuruluşların oldukça geniş kadrosu, İnsan- Hayvan İlişkileri alanını önemli yönlere 
yönlendirmede, IAHAO’nun önderliğini güçlü bir noktada konumlandırır. 

IAHAIO, İnsan-Hayvan İlişkileri alanını ileriye taşımak ve bu alandaki hayati konuların ele 
alınması için gerekli bilgi alışverişini, destekleyici diyaloğu ve planlama stratejilerini 
amaçlayan İnsan-Hayvan İlişkileri alanındakiler için çok çeşitli hayati bilgiler ve benzersiz ağ 
oluşturma olanakları sağlayan uluslararası konferanslar ve atölyeler düzenler. 

 

 

 

HAYVAN DESTEKLİ MÜDAHALE’DE TANIMLAR VE MÜDAHALE’DE YER ALAN 
HAYVANLARIN REFAHI İÇİN GEREKLİ REHBERLİK İÇİN IAHAO’NUN 

OLUŞTURDUĞU ÇALIŞMA GRUBU 

Hayvan Destekli Müdahalede tanımları belirlemek ve bu müdahalede yer alan hayvanların 
refahı için gerekli koşulları oluşturmak için IAHAIO tarafından, Mart 2013’te Çalışma Grubu 
kuruldu. Çalışma grubu farklı ülkelerden, farklı eğitim ve deneyime sahip, insan-hayvan 
ilişkilerinde farklı boyutlarda spesifik bilgisi olan akademisyenler, profesyonel veterinerler, ve 
uygulama yapanlardan oluşmuştur.  
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İnsan-hayvan ilişkisi alanında, uluslararası düzeyde karşılaşılan sayısız zorluklar vardır. 
Hayvan Destekli Müdahalede kullanılan terminolojinin çok farklı biçimlerde olması karmaşa 
yaşanmasına neden olur. Aynı zamanda, özellikle hayvanlara yönelik olarak, bu alan içinde 
olanlar için rehberlik alanında eksiklik bulunmaktadır.  Belirtilen bu alanlardaki acil durumun 
farkına varılması sonucu, Hayvan Destekli Müdahalede yer alan terminoloji ve tanımlara 
açıklık getirmek ve önerilerde bulunmak için bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 

2014 yılında yayınlanan Beyaz Bülten’de sunulan Çalışma Grubu’nun önerileri, Hayvan 
Destekli Müdahaledeki karmaşanın ciddiyeti ve bu alanla ilgili kılavuzların eksikliği göz önüne 
alınarak, bu alandaki farklı noktalara ilişkin bulguların paylaşılıp, ilgili malzemelerin dikkatlice 
incelenmesiyle, bir yıl süren kapsamlı ve samimi tartışmaların sonucudur. 

IAHAIO kurulu, Amsterdam’daki 2014 AGM’de, üyelerin çoğunluğu tarafından yapılan tüm 
önerileri gözden geçirmiş ve kurul tarafından oy birliğiyle desteklenen öneriler Beyaz 
Bülten’e dahil edilmiştir. 

Beyaz Bülten, Hayvan Destekli Müdahalede yer alan profesyonel veterinerler, tıbbi, yardımcı 
sağlık, halk sağlığı ve bakımı alanındakiler için hazırlanmıştır. 

Çalışma Grubu, IAHAIO üyelerini kendilerine ait programları nasıl destekliyorlarsa, teori, 
araştırma ve uygulamada benimsenen ve uygulanan bu tanım ve kılavuzları da aynı biçimde 
desteklemeleri için cesaretlendirir ve üye kuruluşların farklı coğrafik alanlarda çalışan diğer 
IAHAIO üyelerine, bu tanımları ve kılavuzları ülkelerinde yaymalarını önerir. 

 

TANIMLAR 

 

Hayvan Destekli Müdahale 

Hayvan Destekli Müdahale, insanlarda terapötik yarar sağlamak amacı için, sağlık, eğitim ve 
sosyal hizmetlerde, hayvanları yoğun bir biçimde hizmete dahil eden ya da koopere olan bir 
hedefe yönelik ve yapılandırılmış müdahaledir. Bu müdahale, insanlarda terapötik 
kazanımlar elde etmek amacıyla sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanındaki müdahalelerde 
hayvanların hakkında bilgi sahibi olan insanları kapsar. 

Hayvan Destekli Müdahaleler insan-hayvan ekiplerini,  Hayvan Destekli Terapi, Hayvan 
Destekli Eğitim veya belli koşullardaki Hayvan Destekli Aktivite amacıyla, resmi kurumlarda, 
insani hizmetlerde bir araya getirir. Hayvan Destekli Koçluk da müdahale kapsamında yer alır. 

Bu tür müdahaleler ‘’disiplinlerarası’’ bir yaklaşımla geliştirilip, uygulanmalıdır. 
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Hayvan Destekli Terapi 

Hayvan Destekli Terapi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarını da içeren sağlık, eğitim ve 
insan hizmetleri uzmanları tarafından yönlendirilen ve/veya verilen, bir hedefe yönelik, planlı 
ve yapılandırılmış terapötik bir müdahaledir. 

Müdahale süreci ölçülüp, değerlendirilir ve profesyonel dokümantasyona dahil edilir.  
Hayvan Destekli Terapi resmi olarak eğitilmiş, profesyonel uygulamalar kapsamı içinde 
uzmanlaşan, aktif lisans derece veya eş değerlikte uzman tarafından uygulanır ve/veya 
yönetilir. 

Hayvan Destekli Terapi, bireysel veya grup içinde, belli bir insanın fiziksel, bilişsel, davranışsal 
ve/veya sosyal-duygusal fonksiyonlarını desteklemeye odaklanır. Hayvan Destekli Terapiyi 
uygulayan uzman( ya da hayvanı insani hizmet uzmanının gözetiminde yönlendiren kişi) 
hayvanların davranışı, ihtiyaçları, sağlığı ve göstergeleri ile hayvan stres düzeyini ayarlama 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.  

 

Hayvan Destekli Eğitim (Hayvan Destekli Pedagoji) 

Hayvan Destekli Eğitim, eğitime yönelik profesyoneller tarafından uygulanan ya da yönetilen, 
belli bir hedefe yönelik, planlanmış ve yapılandırılmış müdahaledir. Hayvan Destekli Eğitim, 
grup veya bireysel olarak, eğitim alanında lisanslı genel ya da özel eğitim öğretmenleri 
tarafından uygulanır. 

Hayvan Destekli Eğitim, genel eğitim veren bir öğretmen tarafından, hayvan sahipliği 
durumunda sorumluluğu teşvik eden eğitimsel bir görüşme örnek olarak gösterilebilir. 

Hayvan Destekli Eğitim, özel eğitim öğretmenleri tarafından uygulandığında, aynı zamanda 
terapötik ve hedefe yönelik bir müdahale olarak da ele alınır. Eğitimdeki aktivitelerin odağı, 
akademik hedefler, topluma yararlı beceriler ve bilişsel fonksiyon üzerinedir. Öğrencinin 
gelişimi ölçülüp, belgelenir. Hayvan Destekli Eğitim uygulayan uzmanın (ya da eğitim 
uzmanının gözetiminde hayvanla çalışan kişinin) davranış, ihtiyaçlar, sağlık ve bildirimler 
konusunda ve eğitime katılan hayvanın stres düzeyini belirlemede yeterli bilgisi olmalıdır. 

 

Hayvan Destekli Aktivite 

Hayvan Destekli Aktivite, insan-hayvan ekibi tarafından, motivasyona, eğitme ve yaratıcılığa 
yönelik amaçlarla yürütülen, planmış, hedefe yönelik etkileşimi kapsayan ziyaretlerden 
oluşan, resmi olmayan görüşmelerdir. 



 
© IAHAIO 2014-2018  
 
 

İnsan-hayvan ekipleri, gayrı resmi görüşmelere katılmak için en azından tanıtım eğitimi, staj 
ve değerlendirme eğitimi almış olmalıdır. 

Hayvan Destekli Aktivite sağlayan insan-hayvan ekipleri aynı zamanda bir sağlık görevlisi, 
eğitimci ve/veya insan hizmetleri sağlayan kişi ile belirli, belgelenebilir hedefler üzerinde de 
resmi ve doğrudan da çalışabilirler. Bu durumda, bir uzman tarafından, kendi uzmanlık 
alanında yürütülen Hayvan Destekli Terapi veya Hayvan Destekli Eğitime katılmış olurlar. 

Hayvan Destekli Aktivite’ye örnek olarak, travma, kriz ve afet mağdurları için rahatlık ve 
destek sağlamak ve huzurevlerinde kalanlar için, evcil hayvanlarla yapılan ‘’buluşma ve 
selamlaşma’’ aktiviteleri gösterilebilir. Hayvan Destekli Aktiviteyi sağlayan kişi, aktiviteye 
dahil olan hayvanların davranış, sağlık ve ihtiyaçları, stres düzeyleri konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmalıdırlar. 

 

 

Hayvan Destekli Koçluk/Danışmanlık 

Hayvan Destekli Koçluk/Danışmanlık, koçluk ve danışmanlık alanında lisanslı uzmanlar 
tarafından sağlanan ve/veya yönetilen hedefe yönelik planlanmış ve yapılandırılmış hayvan 
destekli müdahaledir. Müdahaledeki gelişim ölçülür ve profesyonel dokümantasyona dahil 
edilir. 

Hayvan Destekli Koçluk, profesyonel uygulama alanında uzmanlaşmış, resmi olarak eğitilmiş 
(aktif lisans, derece veya eşdeğerde) uzman koç ve danışman tarafından yürütülür veya 
yönetilir. 

Hayvan Destekli Koçluk bu desteği alan kişinin bireysel gelişimini desteklemek, içgörü 
sağlamak ve grupların gelişimini desteklemek veya sosyal beceriler ve/veya koçluk veya 
danışmanlık alanında sosyal-duygusal fonksiyonlar üzerinde odaklanır. 

Hayvan Destekli Koçluk/Danışmanlık veren koç ve danışman (ya da bir koç veya danışmanın 
süpervizörlüğünde hayvanla çalışan kişi) davranış, ihtiyaçlar, sağlık ve çalışmaya katılan 
hayvanın stres düzeyini düzenlemede yeterli eğitime sahip olmalıdır. 

 

TEK SAĞLIK VE TEK REFAH 

 

Tek Sağlık yeni bir kavaram değildir. Kavramın ortaya çıkışı, bilim insanlarının, insan ve 
hayvanların hastalık süreçlerinde pek çok benzerlik tespit ettiği 1800’lere kadar uzanır. 
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Kavram, daha yakın zamanlarda, halk sağlığını korumak için işbirliği yapan veterinerlerle ve 
diğer bilim insanları tarafından kullanılmaya başlandı. 

Tek Sağlık, ‘’halk sağlığının, hayvan sağlığına ve çevreye bağlı olduğunu ve hedefin insanlar, 
hayvanlar, bitkiler ve hepsinin paylaştığı ortak çevre arasındaki birbirine bağlılığı tanıyan en 
iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak’’ olduğunu kabul eder. 

Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Amerika Birleşik Devletleri), Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık 
için tanımını ‘’fiziksel, zihinsel ve sosyal alanlarda bir bütün olarak refahta olma’’ (WHO, 
1946) durumu olarak kabul etmiştir. Daha yakın bir zamanda, kavram, disiplinlerarası bir 
yaklaşımla, hayvan refahı, insanın refahı ve çevre arasındaki ilişkiyi tanımlayan Tek Refah 
kavramı olarak genişletildi (Pinillos, 2016). 

Her iki yaklaşımın da disiplinlerarası işbirlikçi yapısı, farklı disiplinlerden profesyoneller ve 
kuruluşlar için yerel, ulusal ve küresel olarak insan, hayvan ve çevrenin en uygun sağlık 
standartları için işbirliği yapmalarında eşsiz olanaklar sunmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün hayvan refahı ve insan sağlığı arasındaki güçlü bağlantıyı vurgulayan 
duygusal ve sosyal durumlara yönelik referansı da Tek Refah (Fraser, 2008) içinde bulunabilir. 

Tek Sağlık ve Tek Refah, Hayvan Destekli Müdahalelerdeki amaca uygunluk gösterir, hedefler 
birbirine benzer, bu hedefler insan sağlığını, iyiliğini ve fonksiyonlarını geliştirmeye yöneliktir. 

Veterinerler, insan-hayvan etkileşimi, hayvan sağlığı ve davranışı ile ilgili bilgilerini Tek Sağlık, 
Tek Refah çerçevesinde halk sağlığı sorunlarını ele almak için kullanabilirler. 

Evcil hayvan veterinerleri, bağ kurma merkezli veterinerlik uygulaması olarak adlandırılan bir 
yaklaşımla, veterinerlik bakımını yüksek standartlarda sunarken, takip ettikleri hayvanların 
yaşam kalitesini ve refahını desteklemek için böyle bir uygulama tarzını benimsemeye 
başlamışlardır (Ormerod, 2008). 

Jordan ve Lem (2014) insan refahının kötü olduğu durumlarda, genel olarak, hayvan 
refahının da kötü bir durumda olduğunu açıklamışlardır. Benzer bir biçimde, hayvanlar 
genellikle hayvan istismarı ve aile içi şiddet arasında görülen bağda olduğu gibi, insan sağlığı 
ve refahı göstergesinde de rol oynamaktadırlar. 

Hayvan veya diğer bireylerin refahını tehlikeye atan bir programla hastanın refahını sağlamak 
amacıyla Hayvan Destekli Müdahale başlatmak etik dışı olacaktır.  Etkin bir Hayvan Destekli 
Müdahale’nin tasarımında tesisler ve destekleyiciler, müdahaleye dahil olan tüm hastaların, 
personelin, ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığı ve iyi halini sürekli izlemek ve korumak için 
yeterli hüküm ve protokollerin sağlandığından emin olmalıdırlar. 

Disiplilerarası Tek Sağlık, Tek Refah yaklaşımı bu amacı mümkün kılmaktadır. 
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HAYVAN DESTEKLİ MÜDAHALEDE İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KILAVUZ 

Hem insan, hem de hayvan katılımcıların sağlığını korumak için uygun koruma protokollerinin 
mevcut olduğundan emin olmasına yardım edecek her programın, ilk planlama aşamasından, 
programın süreci boyunca, disiplinlerarası Tek Sağlık, Tek Refah yaklaşımı uygulanmalıdır. 

İNSAN REFAHI 

Çalışmaya katılan hastalar için güvenlik önlemleri alınmalıdır. Uzmanlar, Hayvan Destekli 
Müdahale’yi kapsayan hastaları için olabilecek risk faktörlerini azaltmalıdır. Hastaların belli 
türlere ve ırklara karşı spesifik alerjilerinin olmadığından emin olmalıdırlar. Aynı zamanda 
bazı popülasyonlardaki yüksek risklerin ve riske bağlı dışlama kriterlerinin farkında 
olmalıdırlar.(Örn. Bağışıklık sistemindeki baskılamanın hastalarda enfeksiyona yol açması ve 
hastadan hastaya hayvan yoluyla yayılabilen hastalıklar gibi). Halk sağlığı uzmanları bağışıklık 
sistemi baskılanmış hastalarla çalışırken, belli enfeksiyonları taşımadıklarından emin 
olunması için hayvanlar üzerinde tarama testleri yapılmasını isteyebilirler. 

• Hayvan Destekli Müdahale’de hayvanlara eşlik edenler, müdahalenin uygulanacağı 
hastalar hakkında eğitim almış olmalı ve ilgili hastaların ihtiyaçlarını anlamalıdır. 

• Hayvan Destekli Müdahale uygulanan bireyler, müdahaleye dahil edilen hayvanlar 
hakkında farklı görüşlere sahip olabilirler. Müdahale uygulanan bireylerin inançları -
dini, kültürel veya başka yönden- önerilen müdahaleden karşıt yöndeyse, uzmanların, 
yetersiz kaldıklarını düşündükleri durumlarda, müdahaleyi alanlar veya onların aileleri 
ile alternatifler üzerinde konuşmaları önerilir.  

HAYVAN REFAHI 

Hayvan Destekli Müdahale hem fiziksel, hem de duygusal yönden sağlıklı olan ve bu tür 
aktiviteden hoşlanan hayvanların desteği ile yapılmalıdır. Hayvanlara eşlik edenlerin bir 
müdahale içinde yer alan hayvanla yakın olması zorunludur. 

Uzmanlar, birlikte çalıştıkları hayvanların iyi hallerinden sorumludurlar. Uzmanların Hayvan 
Destekli Müdahale’lerde yer alan tüm katılımcıların sağlığını ve refahını göz önünde 
bulundurması gerekir.Uzmanlar, müdahaleye katılan hayvanların, türünden bağımsız olarak, 
sadece bir araç değil, yaşayan bir varlık olduğunu anlamalıdır. 
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Aşağıda, yardım ve rehber köpekler dahil, Hayvan Destekli Müdahale ve Aktivite’de yer alan 
hayvanlar için en iyi uygulamalara yönelik açıklamalar yer almaktadır. 

• Müdahalelere ve aktivitelere sadece evcil hayvanlar katılabilir. Evcil hayvanlar, 
(örneğin köpekler, kediler, atlar, çiftlik hayvanları, ginea domuzları, fareler, balıklar, 
kuşlar) insanlarla sosyal etkileşime uyum sağlamış hayvanlardır. 

• Ancak, birçok balık türünün bakımevlerinde evcil hayvan olarak tutulmasına karşın, 
içlerinden sadece birkaç tür sosyal etkileşim için adapte edilmiştir. Kuşlar ve balıklar 
vahşi durumdayken yakalanmış olmamalıdır. Evcil hayvanlar insanlarla iyi bir şekilde 
sosyalleştirilmeli, pozitif destekle, insani yöntemlerle eğitilmelidir. Evcil 
hayvanlar(köpekler, kediler, atlar) belli kriterleri karşılayan ulusal ve uluslararası 
kuruluşlardan birine kayıt olmalıdır. 

• Vahşi ve egzotik türler(örneğin yunuslar, filler, kapuçin maymunları, çayır köpekleri, 
eklembacaklılar, sürüngenler) uysal olsalar bile, müdahaleye dahil olamazlar. Bunun 
hastalar için yüksek risk taşımak, hayvan refahı durumu gibi birçok nedeni vardır.  

• Balina ve Yunusları Koruma Topluluğunun (Whale and Dolphin Conversation Society) 
yunus destekli terapi konusundaki açıklaması, hem terapiye katılan insanların, hem 
de yunusların psikolojik veya fiziksel ihtiyaçlarını karşılama ihtimalinin düşük olması 
yönündedir. (Brekes&Williamson, 2007, p. 18) Bununla birlikte, ulusal / uluslararası 
hayvan refahı standartlarını karşılayan doğal dünyadaki ve vahşi yaşam koruma 
alanlarındaki vahşi hayvanlara ilişkin gözlem ve izleme, hayvanlarla doğrudan temas 
etmemek ve yaşam alanlarına zarar vermemek koşuluyla yapılabilir. 

• Bütün hayvanlar, sahipleri tarafından ‘’iyi evcil hayvan’’ sayılabilecekler de dahil 
olmak üzere, Hayvan Destekli Müdahale için iyi aday olamazlar.  Hayvan Destekli 
Müdahale veya Hayvan Destekli Aktivite’ye katılması düşünülen hayvanlar veteriner 
veya hayvan davranışçıları gibi bir uzman tarafından, davranış ve mizaç açısından 
dikkatli bir biçimde değerlendirilmelidir. Müdahale için yalnızca uygun pozisyonda 
olan ve eğitilenler seçilmelidir. Hayvanın uygun durumda olduğunu belirlemek için 
düzenli değerlendirmeler yapılmalıdır. Bir veteriner, müdahale için düşünülen 
hayvanları, müdahalede yer alacak olanlarla karşılaştırmadan önce sağlık açısından 
incelemeli, koruyucu sağlık protokollerinin yapıldığından emin olmalı ve merkezlerde 
kalan hayvanlar için hem çevrenin, hem de oradaki müdahale uygulanacak insanların 
hayvanlara uygun olduğundan emin olmalıdır. 

• Müdahalede hayvana eşlik edenler ve uzmanlar, rahatsızlık ve stres belirtilerini tespit 
edebilmek de dahil olmak üzere hayvanların refah ihtiyaçları hakkında eğitim almış ve 
bilgi sahibi olmalıdır. 

• Uzmanlar, hayvanların spesifik sınırları konusunda bir anlayışa sahip olmalıdır. Bu 
anlayış normal bir durumdur ve hayvanlara saygıyı kapsar. Hayvan Destekli 
Müdahaleye katılan hayvanlar, güvenlik ve rahatlarını tehlikeye atacak, uygunsuz 
durumlara dahil edilmemelidir. Bu tür uygun olmayan aktivitelere örnek olarak 
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müdahaleye katılanların (yetişkinler ve çocuklar) hayvanların üstünden atlama veya 
üstüne eğilmesi, insan kıyafet ve kostümlerini hayvanlara giydirmek, rahatsız edici 
aksesuarlarla hayvanları donatmak (bandanalar, hava durumuna bağlı ceketler, 
hayvanlar için özel tasarlanmış patik gibi giysileri giydirmek) veya bir hayvana fiziksel 
olarak zorlayıcı, yorucu görevler vermek  (Örn. doğal olmayan pozisyonlarda 
emekleme/eğilme/bükülme, ağırlık çekme) veya bu tür hareket ve pozisyonları 
gerektiren oyunlar ve alıştırmalar gösterilebilir. 

Müdahalenin uygulandığı bireyler her tür durumda ve her zaman (örn. okullar, terapi 
alanları, huzurevleri) gözetim altında tutulmalı ve hayvanları rahatsız etmediklerinden 
emin olunmalı (Örn. kuyruk veya kulaklarını çekmek, üstüne oturmak veya hayvanın 
altından emeklemek) veya hayvana uygun olmayan biçimde davranarak, kendilerini ve 
hayvanı riske atmak. 

• Müdahale sırasında hayvanın iyi olma halinden sorumlu olan uzmanlar hayvanın 
sağlıklı, iyi dinlenmiş, rahat ve hem seans süresinde, hem de seans sonrasındaki 
bakımını sağlamalıdır. (Örn. taze su temini, güvenli ve uygun çalışma mekânı). 
Hayvanlar fazla çalıştırılmamalı ve fazla zorlanmamalıdır. Seanslarda zaman sınırı 
olmalıdır (30-45 dakika). 

• Uygun veterinerlik hizmetleri sağlanmalıdır. Hayvan Destekli Müdahale ve 
Aktiviteye katılan tüm hayvanlar seçilme sürecinde ve daha sonra düzenli bir 
şekilde bir veteriner hekim tarafından kontrol edilmelidir. Bu kontrollerin ne 
kadar sıklıkta olacağına, her hayvanın ihtiyacı ve hangi tür aktivitede yer aldığına 
bağlı olarak veteriner tarafından karar verilmelidir. Hayvanın bakımı, türüne 
uygun olmalıdır. Türüne uygun; yiyecek, barınma, hava sıcaklığı, ışık, çevre 
donanımı ve diğer ilgili detaylar, hayvanın doğal davranışı mümkün olduğu kadar 
sürdürmesini sağlamayı içerir.  

• Hayvandan insana bir hastalığın geçmesini önlemek için yeterli önlemler 
alınmalıdır. Uzmanlar tarafından hayvanların rutin sağlık değerlendirmelerinden 
geçmeleri sağlanmalıdır. Bu değerlendirme, uzman bir veteriner tarafından, 
uygun aşılar ve parazit önleyicilere bağlı olarak yılda en az bir kez yapılmalıdır. 
Müdahaleye katılan hayvanlar çiğ et, pastörize edilmemiş süt veya farklı herhangi 
çiğ proteinle beslenmemelidir (sütten kesilmemiş hayvanların anne sütü almaları 
hariç).  

• Okullar, psikiyatri bölümleri, rehabilite programlarının uygulandığı hapishaneler 
gibi kurumlarda buraya gelen ya da kalan hayvanlarla olan müdahalede ortak 
çalışma yürüten uzmanla ve idareciler, bu bölgelere ait (okul, politika, ilçe, devlet) 
yasa ve politikalar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Kendi programlarında ve 
kurumlarında Hayvan Destekli Müdahale uygulayan uzmanlar, hayvanlara özen 
gösterilmesini sağlamak için gerekli prosedürü ve politikaları savunmalıdır. 
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Buralarda, bir etik kurulunun oluşturulması ve bu kuruluşta hayvan refahı 
konusunda bilgili kişilerin olması önerilir (örn. veteriner). 

• Son derece uzmanlaşmış rehber köpekler ve bu rehber köpeklerle çalışan 
uzmanlar için kılavuzluk, bu dokümantasyonun bir parçası değildir. 
 

 

 

Biyolojik ve psikolojik kanıtlarla ortaya konmuş, insanın evcil hayvanlarla olan doğuştan gelen 
bağı ve bunun evcil hayvanlar içinde geçerli oluşu ve onların sağlık ve refahları konusundaki 
anlaşma göz önüne alındığında, Uluslararası İnsan-Hayvan Etkileşimi Kuruluşları Birliği’nin 
üyeleri, hayvanların, insanların ve çevrenin sağlık ve refahının ayrılmaz bir biçimde birbiriyle 
bağlantı içinde olduğunu vurgulayan ‘’Tek Sağlık’’ kavramını bütünüyle kabul etmiştir. ( 
http:// www.iahaio.org/files/declarationchicago.ddf, IAHAIO 2013, Şikago Bildirgesi) 
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                                                              TEŞEKKÜRLER 

Hayvan sağlığı, davranışı ve refahı alanlarındaki meslektaşlara ve Amerikan Veteriner  
Hekimleri Birliği, Amerika Birleşik Devletleri İnsani Topluluğu, Amerikan İnsani Topluluğu, 
Uluslar arası Yardımlaşma Köpekleri, Uluslar arası Hayvan Refahı Fonu ve Balina ve Yunusları 
Koruma Kurumu’na ve Hayvan Destekli Müdahale’deki hayvan refahı hakkındaki görüşlere 
teşekkür ederiz.  

 

IAHAIO BEYAZ BÜLTENİ FARKLI DİLLERDE YAZMAK İÇİN GEREKLİ 
PROTOKOLLER 

Beyaz Bülten, Uluslararası İnsan-Hayvan İlişkileri Organizasyonları Birliği resmi kurumunun 
resmi bir belgesi ve iletişimidir.  Dili İngilizcedir. Uluslararası İnsan- Hayvan İlişkileri 
Organizasyonları Birliği, küresel üyelerimizin Beyaz Bülten’in içeriğini kendi ülkelerinde 
tanıtmasını sağlamak için, bu belgenin diğer dillere çevrilmesini desteklemektedir. 

Üye kuruluşlar veya üye kuruluş temsilcileri, kuruldan, kendi dillerinde resmi bir çeviri 
talebinde bulunabilirler. Bu durumda, kurul tarafsız bir çevirmenlik servisi ile bağlantı kurar. 
Beyaz Bülten’in ilgili dilde yapılan çevirisi, üye kuruluşların, hem kendi dilinde, hem İngilizce 
dilinde çeviriyi inceleyebilecek temsilcilerine gönderilir ve çevirinin hem teknik açıdan, hem 
de kavramların içeriği açısından geçerliliğinin gözden geçirilmesi istenir. İlgili dile çevrilmiş 
dokümanın son hali kurul tarafından oylamaya sunulur ve bu dokümanın IAHAIO tarafından 
yetkin bir belge olup olmadığına karar verilir. Eğer çevirisi yapılan doküman hakkında şüphe 
uyandıran bir durum olursa (çeviri, ifadeler vb.) İngilizce orijinal versiyonu ana referans 
olarak gösterilir. 
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