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Önemli Hatırlatma 

  

Evcil hayvan sahiplenmek çok ciddi bir 

sorumluluktur. Lütfen bu sorumluluğu almadan 

önce onların 15-20 seneye kadar yaşayabilen, 

duyguları olan, sahiplerine ve evlerine bağlanan, 

terk edilmekten acı duyan canlılar olduğunu 

hatırlayınız. Şimdi ve gelecekte 

karşılaşabileceğiniz durumları göz önüne alarak, 

hayvan sahibi olup olmamaya karar veriniz. 

Koşullarınız sahiplenmeye uygun değilse, 

barınaklarda gönüllü olabilir ya da kısa sürelerle 

yuva arayan kedi ve köpeklere geçici yuvalık 

yaparak hem hayvanlarla olan iletişimin 

güzelliğini yaşayabilir hem de o canlara bir şans 

tanınmasında yardımcı olabilirsiniz.  

 

Her türlü soru ve sahiplenme konusunda destek 

almak için sonsuz.pati@gmail.com  adresine 

mesaj yazabilirsiniz. 

mailto:sonsuz.pati@gmail.com
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Evcil Hayvanların Terapötik Yararları 
 

 

Evcil hayvan sahibi olmak bizi nasıl daha sağlıklı 

ve mutlu yapar? 

 

Profesyonel yardım için eğitilmiş evcil hayvanlar 

(özürlülere yardım eden köpekler, epilepsi hastaları 

için yardımcı köpekler vb.) dışında herhangi bir 

eğitim almamış sıradan evcil hayvanların (kedi, 

köpek, kuş hatta balık) bizlere yaptığı pek çok destek 

kanıtlanmıştır. Evcil hayvanlarımız, yanlızlığın 

zorluğunu ortadan kaldırır, stresi azaltır, sosyal 

iletişimi destekler, egzersiz ve oyun için bizleri 

cesaretlendirir ve koşulsuz sevgileri ile bize destek 

olurlar... 

 

“Bir 
köpek 

dünyada 
sizi 

sizden 
daha çok 

sevecek 
tek 

şeydir.” 
Josh 

Billings 
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Evcil hayvan sahibi olmak ruh hali ve sağlığımızı 

nasıl etkiler ? 

 

Pek çok hayvan sahibi, tüylü dostlarımız ile 

hayatlarını paylaşmaya başladıkları andan itibaren bir 

çok fiziksel ve mental faydalar gördüklerini kısa 

sürede farkederler. Son zamanlarda yapılan bilimsel 

çalışmalarda bu ilişkinin getirdiği olumlu yönleri 

destekler niteliktedir. Bu çalışmalarda; 

 

 Hayvan sahiplerinin, hayvan beslemeyenlerden 

daha az oranda depresyondan muzdarip oldukları 

 Hayvan sahiplerinin, diğer insanlara göre stresli 

durumlarda daha düşük kan basıcına sahip 

oldukları 

 Bir hayvanla oynamanın, seratonin ve dopamin 

seviyesini yükselterek sakinlik ve rahatlamaya 

yardımcı olduğu 

 Hayvan sahiplerinin, diğer insanlara göre daha 

düşük trigleserid ve kollestrol seviyesine sahip 

oldukları ve bunlara bağlı gelişen kalp 

hastalıklarına daha az yakalandıkları 

 Kalp krizi geçiren hayvan sahiplerinin, hayvan 

sahibi olmayan ve kalp krizi geçiren insanlardan 

daha uzun yaşadığı bilinmektedir. 1995 yılında 

Maryland Hastanesinde Dr. Eriak Friedman’ın 392 

kalp kirizi geçirmiş  kişiyi incelediğinde, 
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yaşamlarında evcil hayvan olanların bir yıl sonra 

diğerlerinden sekiz kat daha fazla hayatta 

kaldıklarını ve yaşama daha bağlı olduklarını 

ortaya koymuştur.  

 Hayvan sahibi olan 65 yaş üstü insanların, hayvan 

sahibi olmayanlara göre yıllık doktor ziyaretlerinin 

%30 daha az olduğu 

 Evcil hayvanın kedi veya köpek olması 

gerekmediği, hatta akvaryumdaki balıkların 

izlenmesinin bile kaslardaki gerilimini ve nabız 

hızını azalttığı  gösterilmiştir. 

 HIV Pozitif hastalarında evcil hayvan sahibi 

olanların daha az depresyon ve stres problemi 

yaşadıkları görülmüş. Hayvanlar, bu hastalarda 

hastalıkla başa çıkma gücünün artması ve moral 

yönünden en önemli destek kaynağı olmuşlar. 

(Siegel, 1999, Carmack, 1991). 

Teselliye ihtiyaç duyulduğunda daima 

yanınızdadırlar, 

sizi koşulsuz 

sever ve her 

halinizle 

kabul 

ederler… 
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Yukarıda bahsedilen terapötik etkinin nedenlerinden 

biri insanın dokunmaya duyduğu ihtiyaçtır. 

Hapishanede bulunan ve ağır suçlardan hükümlü olan 

insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, ilk kez 

karşılıklı etkileşim yaşamış olmalarına rağmen, 

hayvanlarla etkileşimlerinin ardından uzun süreçli 

olumlu davranış değişiklikleri yaşadıkları ortaya 

çıkmıştır. Sevilen bir hayvanı okşama, tutma, sarılma 

veya diğer dokunuşlar stresli olduğumuz zamanlarda 

bizi yatıştırır.  Fiziksel veya duygusal travma yaşayan 

bireylerin hayvanlarla olan iletişimin travma etkilerini 

ile başa çıkmalarında yardımcı olduğu bilinmektedir. 

 

 
 

Çocukların daha öz güvenli olmalarını 

sağlarlar… 

 

 



 

7 

 

Sağlıklı yaşam için evcil hayvanlar bize nasıl 

yardımcı olur? 

 

Sağlıklı bir hayat için değişimi seçmek, depresyon, 

stres, bipolar, post travmatik stres bozukluğu ve 

anksiyete semptomlarının azaltılmasında önemli bir 

rol oynar. 

 

 Egzersizi arttırmak: Bir köpeği gezmeye 

çıkarmak, yavru bir kedi ile oyun oynamak düzenli 

egzersiz yapmanın eğlenceli yollarıdır. 

 Arkadaşık etme: İzalasyon ve yanlızlık, 

depresyon ve daha ağır rahatsızlıklara yol açabilir. 

Canlı bir hayvana bakmak, bize ihtiyaç duyulup, 

istenilen, aranılan biri olduğumuzu hissettirir ve 

kendi problemlerimizden uzaklaşarak 

odaklanmamıza yardımcı olur. Pek çok evcil 

hayvan sahibi, hayvanları ile konuşur ve bunu 

kendi problemleri üzerinde düşünmekte kullanırlar. 

 Yeni insanlarla tanışmak: Evcil hayvan sahipleri, 

gerek hayvanlarını gezmeye çıkardıklarında 

gerekse onlarla ilgili veteriner, petshop gibi yerlere 

gittiklerinde, kendileri gibi hayvan besleyen 

insanlarla kolayca tanışıp iletişim kurarlar.  

 Anksiyetenin azalması: Bir köpek sunduğu 

yoldaşlık duygusu, dünyanın gidişi hakkında 

endişeli ve stresli olan sahibinin öz güvenini 

arttırarak anksiyetsinin azalmasını sağlar. 
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 Günlük rutin oluşturma: Evcil hayvan sahibi 

olmak, günlük bakım rutinini gerektireceği için 

kişinin yataktan çıkması için bir neden sunar. 

Yemek verme, gezdirme ve bakımla ilgili her gün 

yapılması gereken şeyler, hayvan sahibini günlük 

ritueller oluşturmaya ve buna uymaya zorlayarak 

onu hareketsiz ve içine çekilmiş bir halde olmaktan 

alı koyar. 

 Duyusal stresin rahatlatılması: Stres 
yönetiminde sağlıklı iki yöntem dokunma ve 

hareket için, bir kediyi sevmek veya bir köpeği 

gezmeye çıkarmak kullanılabilir. 

 

Engelli yetişkin ve çocuklara destek olurlar… 
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Evcil Hayvanlar ve Yaşlılar 

 

 
Emeklilik, sevdiklerinin kaybı, fiziksel yeterlilikte 

azalma ve olası hastalıklarla birlikte gelen yaşlanma 

sürecinin iyi geçirilmesi için evcil hayvanlardan 

destek alınabilir. 

 

Evcil hayvanlar, yaşama sevinci ve yaşama amacı 

sağlarlar. Yaşlılıkla birlikte “ihtiyaç duyulan” kişi 

olmaktan çıkıp “ihtiyaç duyan” kişi konumuna gelen 

bireyler öz güvenlerini, kendilerine duydukları saygı 

ve sevgiyi yitirebilirler. Ancak onlara ihtiyaç duyan 

bir canlının (kedi, köpek, kuş veya balık olması 

farketmez) varlığı, kişiyi hala ihtiyaç duyulan, 

sevilen, aranılan, özlenen biri olduğunu 

hissettirecektir.  Günlük ritüeller, besleme, temizlik, 
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gezdirme ve oyun aktiviteleri hem fiziksel hem 

mental açıdan egzersiz olarak yardımcı olacaktır. Bir 

kedi veya köpeğin oyunlarına katılmak, onun keyifle 

kendini sevdirmesi, sahibini mutlu ederken, bağışıklık 

sistemini güçlendirecek ve yaşam enerjisini 

arttıracaktır. 

 

Alzheimer ve Demans Hastaları 

 

 

Alzheimer hastaları, içinde 

bulundukları durumun 

stresinden kaynaklı çok farklı 

davranışsal sorunlardan 

muzdarip olabilir. 

 

California Üniversitesi 

Veterinerlik Fakültesinde 

yapılan bir araştırmada, 

evlerinde evcil hayvan 

bulunan Alzheimer 

hastalarının daha az stresten 

muzdarip oldukları 

gösterilmiştir.  Hayvanlar, 

kelimeler olmaksızın kurulan iletişim için pozitif birer 

kaynaktır. İyi eğitilmiş, uysal bir hayvanla kurulan 

eğlenceli etkileşim, Alzheimer hastalarının agresif 

davranışlarını yatıştırmada yardımcı olabilir.  
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Yaşlı insanlara yaşama sevinci verirler… 

 

 
 

Pek çok vakada hastanın davranışsal problemleri, 

onun bakımından sorumlu olan kişilerde strese yol 

açar. Evcil hayvanlar, bakımdan sorumlu olan 

kişilerin stresinin azaltılmasına yardımcı olabilir.  Bu 

kişiler için kediler ve kafes hayvanları (kuş, hamster 

gibi), daha çok bakım ve ilgi gerektirdiği için daha 

fazla sorumluluk isteyen köpeklerden daha uygun bir 

tercih olabilir.  
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Evcil Hayvanlar ve Çocuklar 

 

 
 

Evcil hayvanlarla büyüyen çocuklar, diğer çocuklara 

göre daha az alerji ve astım riskine sahip olmalarının 

yanında sorumluluk, şefkat ve empati yetenekleri 

daha gelişmiş olur. Anne-babanın aksine, hayvanlar 

asla eleştirmez ve emir vermez. Hayvanlar daima 

sevecendirler ve çocukların evde kendilerini güvende 

hissetmelerine yardımcı olurlar. Kedi ya da köpek 

sahibi ailelerdeki anne ya da baba ayrılığının 

(boşanma, ayrı yaşama ya da ölümden kaynaklanan)  
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ardından çocuklarda oluşan ayrılık aksiyetesini 

azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. Araştırmalar, 

hayvanların hiperaktif ve aşırı agresif (otizm gibi 

buna yol açan rahatsızlıkların da içinde olduğu) 

çocukların sakinleşmelerinde etkili olduklarını ortaya 

koymaktadır. Yapılan bir çalışmada saldırgan 

eğilimleri olan otistik çocukların stress hormonu 

olarak bilinen cortizol seviyeleri ölçülmüş ve evcil 

hayvanla yaşamaya başladıklarında, sabah uyanan 

çocuklarda bu hormon seviyesinin daha az olduğu, 

hayvanların stresi azaltığının bir kanıtı olarak ortaya 

konulmuştur. Elbette hem hayvan hem de çocuklar 

birbirlerine nasıl davranacakları konusunda 

eğitilmelidir. 

 
 

 Evcil hayvanlar çocukların yaratıcılık ve 

meraklarını arttırır, doğum, hastalık, ölüm gibi 
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kavramlarla tanışmasında, Anne-Babası’nın 

kendisi ile ilgili hissettiği sorumluluk 

duygusuyla empati kurabilmesinde katkı 

sağlarlar.  

 Hayatlarının ilk yılında evcil hayvanla birlikte 

yaşayan çocukların, daha sonra alerjik rinit ve 

astım olma frekansları azalmaktadır. 

(Hesselmar, 1999). 

 2011 yılında yayınlanan bir çalışma evcil 

hayvanlarla büyüyen çocukların daha az 

egzamaya yakalandıklarını göstermiştir. 

(Journal of Pediatrics, 2011 ) 

 

 Çocukların doktor muayenesinde özel terapi 

köpeklerinin de bulunması, çocuklarda 
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muayene esnasındaki strese bağlı problemleri 

azaltmaktadır.. (Nagengast, 1997, Hansen, 

1999) 

 Diş tedavisi sırasında köpek bulunması, 

çocuklarda diş doktoruna gitmeye bağlı stresi 

azaltmakta. (Havener, 2001) 

 Evcil hayvanlarla arkadaşlık etmek (özellikle 

köpeklerle), çocukların ebeveynlerinin ölmesi 

veya ciddi hastalıklara yakalanması durumuna 

uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. 

(Raveis, 1993). 

 Evcil hayvan beslenen evdeki çocuklar spor, 

hobi ve değişik etkinliklerle ilgili aktivitelere 

daha fazla iştirak etmektedir. (Melson, 1990). 

 Evcil hayvan besleyen çocuklar empati kurma 

ve sosyal uyum sağlama açısından daha 

başarılıdırlar. (Vidovic, 1999). 

 Evcil hayvan sahibi olmak, çocukların kendi 

kendilerine doğruyu bulma konusundaki 

yeteneklerini pozitif yönde geliştirmektedir. 

(Bergensen, 1989). 

 Hayvan sahibi olmak çocukların kavrama 

yeteneğini artırabilmektedir. (Poresky, 1988). 
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Gelişimsel ve Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklar 

 

 
 

Otizm ve öğrenme bozuklukları yaşanan bazı 

çocuklar, hayvanlarla diğer insanlarla 

etkileştiklerinden daha fazla etkileşim kurabilir. 

Otistik çocuklar çoğunlukla sadece hayvanlarla 

yapabilecekleri sözsüz iletişim kurabilirler. Bir kedi 

veya köpekle ilk bağlantı, otistik çocukların diğer 

insanlarla etkileşim kurması için yardımcı olabilir.  

Hayvanlar çocuklara streslerini azaltma ve kendilerini 

sakinleştirmeyi öğretirler ve böyle rahatsızlıklarıyla 

baş edebilme yeteneklerini arttırırlar. 
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Bir hayvanla oynamak ve egzersiz yapmak, öğrenme 

güçlüğü çeken bir çocuğun gün içinde ilgisini ve 

dikkatini yoğunlaştırmasını sağlar. Böylece öğrenme 

güçlüğünden kaynaklanan düş kırıklıkları ve stres ile 

başa çıkmaya yardımcı olur. 

 

Çocukların diğer canlılara ve doğaya saygılı 

olmalarını sağlarlar… 

 
Koşulsuz sevildiğini ve kabul edildiğini fark etmek 

çocukların öz güvenini arttırır.   
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“HER İNSAN, SAHİBİ OLDUĞU HAYVAN 

GÖZÜNDE MÜKEMMELDİR.” 

 

Öğrenme güçlüğü nedeniyle arkadaş edinmekte 

güçlük çeken ya da arkadaş çevresince kabul 

görmeyen çocuklar evcil hayvanları sayesinde arkadaş 

iletişimlerini artırabilirler. 

 

Okuma güçlüğü yaşayan çocukların, yetişkin bir 

insanın karşısında okumaktansa evcil bir hayvana 

okuma yaptıklarında daha az strese girdikleri 

bilinmektedir. Bu tür güçlük yaşayan çocuklar evcil 

hayvanları karşısında yapacakları pratikle bu 

güçlüklerini daha kolay aşabilmektedirler. 
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Evcil Hayvan Sahiplenmeden Önce… 

 

Yukarıda bahsedilen pek çok olumlu katkısı nedeniyle 

bir evcil hayvan sahiplenmeyi düşünüyorsanız, lütfen 

aşağıdaki listede yer alan soruların cevapları üzerine 

gerçekçi olarak düşününüz. Zira sahipleneceğiniz 

evcil hayvana, onun ömrü yettiği kadar en iyi 

koşulları sağlamakla yükümlü olacağınızı, onların 

duyguları olan birer canlı olduğunu ve 

istemediğinizde ya da koşullarınız değiştiğinizde birer 

eşya gibi başkasına verilip atılamayacaklarını 

aklınızdan çıkarmamanız gerekmektedir. 

 

 

Evcil hayvan sahiplenmeye uygun muyum? 

 

 Sahipleneceğim hayvanın ihtiyaçlarını karşılayacak 

yaşam ortamı ve ekonomik duruma sahip miyim? 

 

 Sahipleneceğim hayvana zaman ayırıp, ihtiyacı 

olan ilgi ve sevgiyi sürekli gösterebilecek miyim? 

 

 Hastalandığında ona gerekli tıbbi yardımı 

aldırabilecek maddi imkanlara sahip miyim? 

 

 Tatil veya iş seyahatlerinde uzun süreli olarak 

evden ayrılma durumunda, sahipleneceğiniz 

hayvanın bakımını üstlenecek yakınlarınız var mı? 
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 Beraber yaşadığım insanlar da en az benim kadar 

bir hayvanla yaşama sorumluluğunu almaya hazır 

ve istekli mi?  

 

 Evcil hayvanın yaşayacağı ortamda, evcil hayvanla 

aynı ortamda bulunmaya engel herhangi bir alerji 

ya da hastalık durumu söz konusu mu? 

 

 İleride değişebilecek yaşam koşullarınız, 

sahipleneceğiniz hayvandan vazgeçmeniz için bir 

neden olabilir mi? (İş, ev değişikliği, evlenme, 

çocuk sahibi olma, hastalık vb.) 

 

 Hayvan sahibi olmakla ilgili aile ve çevreden 

gelebilecek olumsuz eleştiri ve davranışlara göğüs 

gerebilir miyim? 

 

 Yaşlılıklarında ya da hastalıklarında daha fazla ilgi 

ve sevgiye ihtiyaçları olduklarında yeterince güçlü 

olabilir miyim ? Öldüğünde ortaya çıkacak üzüntü 

ile baş edebilir miyim? 

 

Eğer yukarıdaki soruların dürüstçe yanıtlanmasından 

sonra bir evcil hayvan sahibi olmaya karar verirseniz, 

koşullarınıza en uygun olanının kedi mi, köpek mi, 

yoksa diğer kafes ve akvaryum canlıları mı olacağına 

karar vermeniz gerekmektedir. Bunun için her birinin 
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bakım, yaşam alanı ve ilgi ihtiyaçlarını araştırmak ve 

mümkünse çevrenizdeki havyan sahiplerine danışmak 

iyi birer yoldur.   

 

Sahiplenme kararınızdan sonra size uygun olan evcil 

hayvanı öncelikli olarak barınaklardan veya 

sahiplendirme yapan gönüllülerden almanız, onlara 

yaşamaları için bir şans vermenizi sağlayacaktır.  

 

Eğer koşullarınız evcil bir hayvan sahiplenmeye uygun 

değilse, bulunduğunuz bölgedeki barınakları ziyaret 

edebilir, oradaki hayvanların bakımı konusunda 

yardımcı olabilir, onlarla ilgilenerek hem onları mutlu 

edebilir, hem de onların mutluluğuna tanıklık ederek 

güzel zaman geçirebilirsiniz. Yuva arayan hayvanlara 

kısa süreli geçici yuvalık yapabilir, onları 

sahiplenecekleri zamana kadar misafir ederek ikinci 

bir şans tanınmasını sağlayabilirsiniz. 
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Bu kitapçık, Psikolog Şenel Karaman editörlüğünde 

Binnur Kavlak tarafından hazırlanmıştır.  

 

Binnur Kavlak, sokak hayvanlarını koruma, 

sahiplendirme konusunda gönüllü çalışmaktadır. 

Kendisinin bu konuda değerli çabaları ve evcil 

hayvanlar konusunda engin bilgisi vardır. 

 

Sahiplenme ile ilgili her türlü sorunuz için mail 

adresine sonsuz.pati@gmail.com mesaj 

yazabilirsiniz. 

 

Nisan 2013 

mailto:sonsuz.pati@gmail.com


 

23 

 

 

 

 

 

 

Liman Psikoloji Atölyesi 

0232 463 45 30 

0532 134 42 35 

1404 Sokak No:5 Daire:2  

Alsancak İzmir 


