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Sunuş 

Hayvan kurtarma, insandaki gücün bir paylaşım göstergesi olarak ilk insan ka-
dar eski bir duygudur ve orijini empati yapmaya, zorda olana destek vermeye, gücü 
paylaşmaya dayanır. Tüm dünyada yükselen ve luınunsallaşan bir kavram. Kamu 
kurumları, üniversiteler ama en önemlisi sivil toplum kuruluşlarının çok önemsediği 
bir alan. Her coğrafyanın insan için barındırdığı riskler nasıl farkhysa hayvanlar 
içinde bu böyledir; yaban hayatında ve insanla beraber yaşadığı "evcil" hayatta 
hayvan türlerine göre değişen riskler olsa da değişmeyen ek risk insandır. Hayvan-
ların yaşadığı zorluk ve acı, sadece kazalar, doğal afetler nedeniyle değil. Önce 
insan elindeki hayvanı kurtarmak gerekiyor; ister etik dışı muameleler olsun, ister 
olimpiyat veya festival adı altında yapılanlar, fark etmiyor. Hayvanları acı çekmek-
ten kurtarmak gerekiyor. Yaşama alanları kurarken, yeni teknolojiler geliştirirken 
veya bizimle aynı sokağı paylaşırlarken. Hayvanların evcil ve yaban hayatına dair 
olarak her ülkedeki ortak sorunları yanı sıra ülkelere göre öne çıkan farklı acil du-
rumları var. Örneğin, avlaklan kontrol altında olan bir kaç gelişmiş ülke hariç kaçak 
avcılık ortak bir yaban hayatı sonmudur. Eli altındaki hayvana cam sıluldığında 
işkence uygulamak da evcil ve pet hayvanların sorunudur. Kimi toplumlar domuz 
ve yılanı nerede görse öldilriir. Esir edilen ayılar, orangutanlar ve diğer hayvanlar, 
değerli görülen kürkü, dişi veya bir başka organı için yakalanan hayvanlar. Bunu 
çözecek şey öncelikle doğru algıdır. 

Teknik olarak hayvan kurtarmak kavramına gelirsek; bir hayvanı maruz kaldığı 
zor koşullardan kurtarmak önce yalummızdaki hayvanlardan başlayan bir süreçtir 
ve bu bir operasyondur. Öyle olunca ilkeleri, disiplini ve yöntemleri vardır, ciddi 
eğitim gerektirir. Ve birçok noktada afet ve acil durum yaşayan bir insanı kurtar-
maktan farklı hassasiyetler ve donammlar gerektirir. Bu kitap ülkemizde, bütün 
aşamalarıyla hayvan kurtarma yaklaşımını ele alması açısından alanında bir ilk 
olarak, görevi kurtarmak olan personele, araştırmacılara ve gönüllülere sunulmak- 
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tadır. Kitabın muhatabı aslında hayvana karşı bir sorumluluğu olan her insandır. 
Kitabın amacı, hayvanlar için şefkatli ve insancıl muamele gösterebilecek bir algı 
yanı sıra, acil durum yaşayan bir hayvana bilimsel veri, tecrübe ve kamtlara daya-
nan bir karar ile yaklaşmak ve kurtarma operasyonlarının planlamasından sonlandı-
nlmasına, gidişatını doğru belirlemek ve yönetmektir. Kitapta, hayvan kurtarma 
sürecindeki her adım, hayvan ve insan için güvenli, yararlı, hızlı, doğru ve pratik 
şekilde ele ahnmaktadır. Umduğumuz bir diğer fayda ise "Hayvan Kurtarma" 

başlıklı bir yayının oluşturacağı farkındalıkla hayvanları zulüm ve ihmallere karşı 
etkili şekilde koruyacak yasal düzenlemelere zemin oluşturmak, bu konuda gönüllü 
kuruluşlar, üniversiteler ve kamuya cesaret vermek, destek olmaktır. İlk adımı at-
mak mesabesindeki bu eserin faydalı olması temennisiyle. 

Yazarlar 

Afyonkarahisar 

Aralık 2018 
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Bölüm 1 
HAYVAN KURTARMANIN AMACI VE 

TARİHSEL GELİŞİMİ*  

GIRIŞ 

Dünyayı kısaca insanlar ve onlann hinnetindelci hayvanların, bitkilerin bir arada 
ve muhteşem bir denge içerisinde yaşadıldan bir ev olarak tammlayabiliriz. Canlı-
lardan herhangi birinin yok olması demek o evde yaşam dengesinin bozulması hatta 
yaşamın sona ermesi demektir. 

"Hayvan" ismi "Hayat Sahibi" anlamına gelmektedir. İşte bu varlıklardan oluşan 
hayvanlar aleminin büyük bölümünde karşılıklı yardımlaşma esastır. Hayvanların; 
kendi aralarında dayanışma ve işbirliği örneklerini görmek mümkün olduğu gibi, 
insanların da pek çok alanda ihtiyaçlarını karşıladığını görmek mümkündür. Darda 
ve zor durumda kalan insanların kurtarılmasında, uyuşturucu gibi bazı asayiş olay-
larının aydınlatılmasında, engelli çocukların eğiliminde hatta psikolojik bazı hasta-
liklarm tedavisinde, ilaç üretiminde, insanların gıda, giyim ihtiyacım gidermede, 
depremlerde erken uyarı özellikleri, teknolojik gelişmeler için örnek aklıma gibi 
sayısız alanda hayvanların insanlara hizmet ettiklerini görmekteyiz. Bununla birlik-
te hayvanlar da insanlar gibi hastalıklara yakalanmakta, deprem, çığ düşmesi, sel, 
heyelan gibi doğal afetlere maruz kalabilmekte; ayrıca kuyu, kanal, çukur, dere ve 
çaylara düşüp sıkişmakta, batakhğa saplanmakta, trafık kazalanyla karşılaşmakta; 
böylesi durumlarda kendi çabaları yetersiz kalmakla ve haliyle insan yardımına 
ihtiyaç duymaktadırlar. O halde hayat sahibi hayvanlara yaklaşım tarzimı7 nasıl 
olmalıdır? Bu sorunun cevabını vermek ancak hayvanları iyi tammalda, insanlar-
dan ayrılan özelliklerini kavramalda mümkün olabilir. 

Burada alda şu soru gelmektedir: Acaba insanlar, kendilerine her bakımdan ya-
rarlı olan bu hayat sahibi varlıklann maruz kaldıkları böylesi tehlike anlamda yar-
dımlarına koşuyorlar mı ve kurtarma eylemini nasıl gerçekleştiriyorlar? "Hayvan 
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Kurtarma" daha doğrusu "Güvenli Hayvan Kurtarma" kavramının tanımı işte bu 
soruya verilen cevapta yatmaktadır. Kısaca tammlarsak; darda kalan hayvanların 
bulundukları yerden, tekniğine uygun şekilde ve yeterli ekipmanlarla insanlar tara-
fından güvenli şekilde lcurtanlmalandır, diyebiliriz. 

Hayvan kurtarma denildiğinde; hem kurtarıcı personele hem de hayvana zarar 
vermeden, uygun yöntemlerle bir hayvanı tehlikeli bölgeden güvenli bölgeye ulaş-
tırmak anlaşılır. Bu eylem, yardıma muhtaç hayvanların ihbarı ile başlayan, olay 
yeri yönetimi, kurtarma operasyonu, ilk yardım ve nakli ile devam eden, tedavi ve 
rehabilitasyon ile sonlanan bir süreci kapsar. Tüm bu silreçteki temel amaç ise hay-
vanların da yaşam hakkına sahip olduğunun bilincinde olarak deprem, yangın, çığ, 
heyelan gibi doğal afetlerle birlikte savaş, terör, kaza ve başka nedenlerle oluşacak 
felaketlerde zor durumda kalan, kazaya uğrayan ve kaybolan hayvanlara en kısa 
sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak ve teknik ekip-
manla donanımlı hale gelerek amatör bir ruhla profesyonel yardım elini uzatıp mü-
dahale etmektir. 

Elbette hayvanlar insandan farklıdır. Hayvanlar geçmiş ve geleceği hakkıyla dü-
şünecek bir idrakten yoksundurlar, sadece içinde bulundukları anı yaşarlar. Alışılma-
dık durumlarda duygu ve davranışlarına korku ve reaksiyon gösterme hali halcimdir. 
Savunma mekanizmaları gereği kendilerini korumak için bir kısım organlannı çok iyi 
kullanırlar. Bu nedenle onların savunma mekanizmalarım harekete geçirecek yanlış 
hareketlerden kaçınılmalıdır. Insanlardan farklı olarak neden sonuç ilişkisi kuramaz-
lar, eşyayı ve ölüm gerçeğini tam kavrayamazlar. Normal şartlarda dahi kendilerine 
usulüne uygun yaldaşılmazsa, bıçalda olsun, çiçekle olsun fark etmez; hemen savun-
ma, kaçma veya saldırganlık durumuna geçerler. 

Hayvanlar farklı türlerden (Ör. Balık ile Kuş) de olsalar ruhi açıdan birbirlerine 
pek yakındırlar. Halbuki insanlar böyle mi? İki insan arasında bile dağlar kadar büyük 
ruhi farklılıklar bulunur. Hayvanlarm sıtcnnı, stres anlayıştan daha çok fizikseldir; 
insanlar gibi ruhi, manevi ve düşünceye bağlı değildir. Bu yönleriyle de olaylar karşı-
sında duydukları acılar insanlardan çok farklıdır. Onlar için esas sıkıntı, doğal vazife-
lerini engelleyen haller, olaylar, ha.stalıklardır; Beta Endorfin gibi mutluluk hormonla-
nnm artışıyla stres oluşturan fiziksel sıkıntıların üstesinden gelirler. 

Sanat harikalan diyebileceğimiz hayvanlar yaratıhştan gelen doğal görevlerini 
itirazsız ve harfiyen yerine getirirler; insanlara hizmet ederler. Insanlardan farklı 
olarak dahili ve harici şeylerle alakalı genel bir idrake sahip olmayan hayvanlar, 
neticeleri düşünmeden, insanlar gibi geçmişin hüzün ve kederi, geleceğin de endişe 
ve korknsuna kapılmadan, dünyevi görevlerini tam olarak yerine getirirler; bundan 
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da mükemmel lezzet duyarlar. Yani hayvanların mutluluğu vazifelerini tam yapma-
lannda gizlidir. Nedir onlar? Kısaca; inek, insanlara, et, süt verip mutlu olurken; an, 
bal yaparak görevini yerine getirmiş olur. 

Bu hususlar dikkate alındığında insanın dünya zevklerinden aldığı lezzet bir kuşun 
lezzeti kadar bile olamamaktadır. Fakat şu bir gerçek ki, insanlar sahip olduğu cihaz-
lar, hisler, duygular, yetenekler itibariyle hayvanlardan daha fazla manevi lezzet alır-
lar. Her hayvan sağır bir adam gibi yalnız kendi konuşmasını /görevini anladığı halde, 
insan hem kendi konuşmasını hem de diğer hayvanların konuşmasını (yani görevleri-
ni) anlayabilme kabiliyetine sahiptir. Doğum ve çoğalma kanunu gereği her hayvan 
türü yeryüzünü istila etmek niyetindedir. Örneğin kuşların, karmcalarm ve balıkların 
yumurtalarmdaki aşırı çolduk gibi. İnsanlar ise bu konuda kendilerini sıturlayarak, 
planlı bir şekilde hareket ederler. Aynca insanlar, hayvanlarda olmayan utanma gibi 
ahlaki duygulara ve dikkat çekici bir sonsuzluk arzusuna sahiptirler. 

Hayvanlar, hayatları için tüm gereksinimlerini doğuştan öğrenmiş olarak dünyaya 
gelirler. Ör. Sivrisinek! Daha dünyaya geldiği dakikada harp bilim sanatım uygulaya-
rak insanın yüzüne hücum eder, uzun hortumuyla vurur, kan fişlortır, içer. Hücumdan 
kaçmakta yine kurmay heyeti gibi maharet gösterir! O halde hayatta kalmak açısından, 
davranış ve ruhi açıdan erişkin ve yavru hayvanlar arasında çok da büyük bir fark bu-
lunmadığını hatta hayvanların devamlı çocuk gibi kaldridannı söyleyebiliriz. Halbuki 
insanlar bebeldikten itibaren başkalarının yardımı olmadan yaşamlarını sürdüremezler; 
çoğu gereksinimlerini ve gelişmelerini hayvanlardan farklı bir şekilde bilim yaparak, 
öğrenerek gerçekleşririrler; zamanla da çoculdulctan çıkarlar. 

Bunlar gibi insanlardan oldukça farklı özelliklere sahip hayvanlara bakış tarzı-
mız şefkat ve merhamet eksenli olmalıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın lassasmdan 
burada söz etmek isteriz. Kanuni, saray bahçesine kendisine hediye edilen bir armut 
ağacını diker. Ara sıra ağacın büyümesini kontrol eder. Zaman geçtikçe, karmcalar 
armut ağacına musallat olurlar, kabuldannı kemirerek ağaca zarar vermeye başlar-
lar. Eliyle diktiği armut fidamm gözünün önünde kurmasına gönlü razı olmayan 
Sultan Süleyman, çözüm aramaya koyulur. Aldım Şeyhülislam Ebussuud Efendi 
gelir, ondan karıncalan temizlemek için şu beyitle fetva ister: 

Sultan Süleyman: "Drahta ger ziyan etse karınca, Zarar(günah) var mıdır 
anı karınca" 

Ebussuud Efendi: "Yarın Ilakk'm divamna varınca Süleyman'dan hakkın 
1 alır karınca" 
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Bu örneklerin de ışığı altında onlara zorda kaldıkları durumlarda yardımcı 
olunmalı ve bu konuda farkındalık oluşturacak girişimlerde bulunulmalıdır. Aynen 
hayvan kurtarma kavramının ortaya çıkıp gelişmesi gibi... 

Hayvan lcurtarmada bilgi, beceri, iletişim dili ve ayrıca tür çeşitliliğinden dolayı 
çok farklı özel ekipmanlara ve eğitimli personele gereksinim duyulur. Bilhassa at 
gibi büyük hayvanların kurtanlma vakalarında; hayvana yaldaşma, tutma, bağlama 
ve sakinleştirme yöntemlerinin bilinmesi ve eğititnlerinin alınmış olması son derece 
önemlidir. Bir hayvan kurtarma eylemi aslında veteriner heldm, teknisyen, itfaiye 
eri ve arama kurtarma ekibi arasında iş bölümünü, işbirliğini ve koordineli çalışma-
yı gerektirir. Hayvanlara mahsus özelliklerin bilinmesi her taraf için risklerin en aza 
indirilmesinde büyük önem taşır. Kurtarma eylemi başladığında ekibin başında 
birinci derecede sorumlu olarak bir kurtarma personeli bulunmalı; veteriner hekim 
ise esas olarak ilk yardım tedavisi, hayvanı sakinleştirme, gerektiğinde anestezi ya 
da ötanazi gibi işlemleri yerine getirmelidir. 

Hayvan kurtarma eylemlerinde alınacak başarılı sonuçlarm, ülke ekonomisine, 
hayvan refahma, hayvanların yaşam haklarına, yaban hayatma, insanlarda hayvan 
sevgisinin artmasına, kurtarma bilinci oluşmasına, basında gözlenen vicdanları 
yaralayıcı görüntülerin ve bilinçsizce yapılan operasyonların azalmasına, sivil ve 
resmi tüm hayvan kurtarma kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin 
artmasına katkı sağlayacağı şüphesizdir. 

Hayvan kurtarma konusu yaklaşık elli yıldır hayvan refaln kapsamında değer-
lendirilmektedir. Gerek kliniklerde ve gerekse sahada büyük önem kazanmıştır. 
Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde ulusal standartları belirleme 
yönünde çabalar sarf edilmekte ve önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Bu ülke-
lerde hayvanlara yönelik olarak bir yandan üniversitelerde Veteriner fakültelerinin 
öncülüğünde diğer yandan da gönüllü kuruluşlar aracılığıyla hayvan kurtarma ekip-
leri oluşturulmuştur. 

Geçmiş tarihimizde de zor durumda kalan hayvanların korunmasına yönelik va-
kıflann kurulduğu, dini olarak da başta insanlar olmak üzere tüm canlıların hayatına 
değer verildiği; hayvanlara yönelik büyük duyarlılık gösterildiği bilinmektedir. 
Günümüzde ise ülke olarak maalesef tarihi müldesebatımızın aksine, zor durumda 
kalan çok çeşitli hayvan türlerine yönelik, onların özelliklerini dikkate alarak mo-
dern ekipmanlarla ve tekniğine uygun yapılan güvenli kurtarma operasyonlarmdan 
bahsetmek çok zordur. Burada önemli bir faktör de özellikle üniversiteler tarafından 
konunun ihmal edilmesi, gerekli bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yapıl- 
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mamasıdır. Nitekim, Veteriner fakülteleri eğitim müfredatlannda hayvanların tutu-
lup bağlanması, hayvanlara yaklaşım, yere yatırma teknikleri, ilk yardım ve acil 
müdahaleler hakkında bilgiler verilmelde birlikte, darda kalan hayvanların bulun-
dukları yerden tekniğine uygun şekilde kurtanlmalanna yönelik müstakil bir konu 
ve ders, yer almamalctadır. Sadece Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 
"Hayvan Kurtarma" adlı seçmeli ders 2017 yılı Bahar döneminde verilmeye baş-
lanmıştır. 

Ülkemizde, hayvan kurtarma olaylarında görevli kurum olarak, asli amaçları 
insan hayatım kurtarmaya yönelik olmakla birlikte itfaiye, Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve bir ölçüde de Orman İşletme Müdürlüklerini 
görmekteyiz. Arama kurtarma dernekleri gibi bazı sivil toplum kuruluşlarının esas 
odaklandıklan konu 'insan' olmakla birlikte hayvan kurtarma faaliyetlerinde de 
bulundukları bilinmektedir. Konu ile görevli kurumların ve Sivil Toplum Kuru-
luşlan (STK)'nın eğitim programlarına baktığımızda hayvan kurtarma konusunda 
sahip olunması gereken kurtarma kemerleri, yük taşıma filesi, dinamik, statik ve 
yardımcı ipler, bunların düğümlerune çeşitleri, ip atma tekniği, çeşitli makaralar, 
yakalama kafesleri ve maşalan, kaldırma ekipmanları, koruyucu giysiler gibi 
hayvan kurtarma ekipmanlan ve teknikleri konusunda müstakil eğitim faaliyetle-
rinin ve de yayınlarının olmadığını ya da çok yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. 
Tüm bunların sonucunda basında da sık sık yer alan bilinçsiz vatandaşlarca yapı-
lan uygunsuz hayvan kurtarma görüntüleri ve yaşanılan kötü örnekler "Hayvana 
değer vermeyen insana da değer vermez" algısına yol açmakta, dış politikada dahi 
aleyhimize kullanılabilecek bir potansiyel taşımaktadır. 

Hayvan kurtarma konusunda ülkemizde yapılan ilk bilimsel faaliyetin Avrupa 
Birliği (AB) projesi kapsamında Şanhurfa'da 2009 yılında organize edilen "Ulusla-
rarası Hayvan Kurtarma Konferansı" olduğunu görmekteyiz. Yakın tarihimi7 açı-
sından ülkemizdeki durumu daha iyi anlayabilmek için, konuyu 2009 yılı öncesi ve 
sonrası olmak üzere iki dönemde ele alabiliriz: 

2009 Yılı Öncesi Durum 

Genellikle itfaiye kurumunun ve AFAD'ın bu konuda görevli olduğu söylenebi-
lirse de gerek eğiticilerin eğitimi ve gerekse sahip olunması gereken modern ekip-
manlar açısından tekniğine uygun güvenli hayvan lcurtarmalardan bahsedebilrnek 
kolay olmamakla; uygulanan ilkel metotlardan dolayı "Hayvan kurtarma rezaleti" 
gibi haberler basında sıldıkla yer alabilmektedir (Resim 1). 
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Resim 1. Ekipman ve teknik açıdan yetersiz ve sakıncalı bir kurtarma operasyonu 

Bir sivil toplum kuruluşu olan AKUT tarafından bildirilen kendi operasyon ista-
tistikleri incelendiğinde 1994-2008 yılları arasında Hayvan Kurtarma Kategorisinde 
toplam olarak sadece 17 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde ise bu konularda ve ulusal standartları belirlemede önemli iler-
lemeler kaydedildiği halde, yukanlarda vurgulandığı gibi üniversitelerimizde 'Hay-
van Kurtarma' ile ilgili bir dersin dahi okutulmadığım; konu üzerinde bilimsel ma-
kale ve araştırmalann bulunmadığını söyleyebiliriz. 

2009 Yılı Sonrası Durum 

Ülkemizde hayvan kurtarma konusunun bilimsel olarak ilk defa 2009 yılında, o 
zamanki adıyla Şanlıurfa İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile GAP Kültür Araştırma ve 
Kalkınma Derneği (GAPDER) tarafından birlikte yürütülen "GAP Bölgesi'nde Sele 
Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması Hibe Programı (GAPSEL)" kap-
samında AB tarafından fınanse edilen "Şanhurfa'da Selde Hayvan Zayiatmın Azal-
tılması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi" ile ele alınmıştır. Bu proje kapsa-
mında yine ülkemizde bir ilk olarak "1.Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı" 
yapılmış; bu konferansa İngiltere'den Hampshire İtfaiyesi uzmanı Jim Green ile 
Kraliyet Veteriner Akademisi'nden At Hastalıklan Kliniği Direktörü Prof. Dr. Josh 
Slater katılmışlardır. O zamanki ismiyle, Şanlıurfa İl Sivil Savunma Müdürü Mah-
mut Sönmez, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Gürbüz Aksoy ile Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik'in ekip çalışmasıyla, 2 gün süren 
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bu konferansta modern kurtarma teknikleri ve lcurtarmada hayvanlara yaklaşım 
konulan teorik ve uygulamalı olarak işlenmiştir (Resim 2-3). 

Resim 2. Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı 

Resim 3. Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı; konferansa katılan gençler, uygulamalı eğitime katılan 
itfaiye personeli ve gençler 

Proje kapsamında Veteriner Hekimler, Şanlıurfa ve civar illerden davet edilen 
itfaiye mensupları, hayvan sahipleri ve çiftçi ailelerinden seçilen 60 kişilik Hayvan 
Kurtarma Ekibi (HAYKE) oluşturulmuştur. Ulusal ve yerel basının da oldukça 
ilgisini çeken konferansı talciben Şanlıurfa İtfaiyesi'nde bir birim oluşturulmuş ve 
İngiltere'den getirtilen modem kurtarma ekipmanı yapılan bir protokolle itfaiyeye 
teslim edilmiştir. Halen başarılı bir şekilde hayvan kurtarma faaliyetleri bu kurumda 
devam etmektedir (Resim 4). 
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Resim 4. Şanlıurfa Itfaiyesi hayvan kurtarma ekipmanı 

   

Yine AKUT tarafmdan bildirilen kendi operasyon istatistilderine göre 2009-
2016 yılı arasında hayvan kurtarma kategorisinde toplam 341 kurtarma operasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Burada ilginç olan husus, 14 yılda (1994-2008) 17 kurtarma 
operasyonu gerçekleşirken; 7 yılda (2009-2016) 341 kurtarma operasyonu gerçek-
leşmiş olmasıdır. Bu artışta 2009 yılında yapılan ve konu hakkında ülke genelinde 
farkındalık oluşturan Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansmm da pozitif etkisi 
olabileceği düşünülebilir. Buna paralel bir gelişme de yine AKUT'un kuruluşunun 
20.yılında, temel değerlerinden biri olan, insan hayatına değer verme ilkesini, başta 
insan olmak üzere tüm canlıların hayatına değer vermek olarak değiştirmiş olması-
dır. 

Güvenli hayvan kurtarma konusunun ülkemizde bu şekilde gündeme gelmesin-
den sonra 2016 yılmda bu sefer Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ak-
saray Üniversitesi Veteriner Fakültesi mensuplarının çabalarıyla Ulusal Ajanstan 
Erasmus + Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık kapsamında 2015-1-TR01-
KA204-022441 numaralı, "Establishment of Animal Rescue Capacity" adlı bir 
proje ile konu bir kez daha ele alınmıştır. Her iki kurumdan 15 kişi ve Harran Üni-
versitesi Veteriner Fak-ültesinden Prof. Dr. Gürbüz Aksoy'un, Slovenya ve Make-
donya'dan proje ortaklannın katılımlarıyla 27.08.2016-10.09.2016 tarihleri arasında 
Slovenya Ljublj ana Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından organize edilen 
eğitimler almmıştır(Resim 5). Bu faaliyet Prof. Dr. Jose Staric'in editörlüğünde 
"Animal Rescue Capacity Building" adı altında İngilizce bir kitap olarak yayınlan-
mıştır. 
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Resim 5. Slovenya'da Eğitime Katılanlar, Slovenya'da Askeri Birlikte Eğitim ve Slovenya'da itfaiyede Eğitim. 

Nihayet 08 Temmuz 2017 tarihinde Aksaray'da yukarıda adı geçen proje kap-
samında ve Aksaray Afet ve Acil durum Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Aksa-
ray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Slovenya Ljubljana ve Makedonya Üsküp Ss. 
Cyril-Methodius Üniversiteleri katkılan ile "Uluslararası Hayvan Kurtarma Konfe-
ransı" yapıldı. 13 yerli, 2 yabancı toplam 15 üniversitenin katıldığı konferansta 10 
çağrılı, 37 sözlü ve 9 poster olmak üzere toplam 46 sunum gerçekleştirilmiştir. Bu 
konferansa öğretim üyeleri yanında Veteriner Hekimler ve Sivil Toplum kuruluşla-
rmdan temsilciler de katılmıştır. 

Bu gelişmeler yanında 2016 yılı içerisinde Harran Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesinde Hayvan Kurtarma konusu gündeme getirilmiş ve üniversitenin diğer branş-
larına da yönelik olmak üzere 2017 yılı Bahar Dönemi ders müfredatına Türkiye'de 
bir ilk olarak 'Hayvan Kurtarma' adlı seçmeli ders konulmuş olup, halen İç Hasta-
lıkları Anabilim Dalı tarafindan verilmektedir. 

Sonuç olarak, bu faaliyetler bir başlangıç olarak da olsa ülkemizin itibarım kat-
kıda bulunmakta, çoğu ülkeden bu sayede bir adını öne geçilmiş olmaktadır. Kuru-
lacak modem eğitim ve uygulama merkezlerinin, üniversitelerin, belediyelerin, 
diğer kamu kurumlarının ve insanlarımızın artacak olan ilgilerinin ülke olarak ko-
numumuzu daha da ileriye götüreceği söylenebilir. 
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HAYVAN KURTARMADA İLK ADIM: 
ALGI YÖNETİMİ*  

GİRİŞ 

Hayvan refahı, hayvan hakları, yaban hayatı gibi yükselen değer yargıları nede-
niyle hayvan kurtarma dikkat çeken ve gelişen bir alandır. Hayvan kurtarma süreci 
ve muhteviyatuun uluslararası ve yerel platformlarda sürdürülebilir başarısı için algı 
yönetiminin önemsenmesi şarttır. Bu koşul, sürdürülebilirlik gerektiren çevre, kal-
kınma, ekonomi, eğitim, sağlık temalı platformlar için ortaktır, "Doğru bir algı 
yönetimi oluşturulmadan başarılı süreç yönetimi sürdürülemez." gerçeği tüm uygu-
lamalı alanlar için geçerlidir. Hedeflenen bir davranış biçiminin oluşturulmasında, 
toplam kalite ve çıktı kontrolünde, elde edilen kazammlann başarılı olarak devam 
ettirilmesinde, geliştirilmesinde ve sürdürülebilirliğinde, bir yönetim tekniği olarak 
algı yönetimi, genellikle fark edilmeyen, gereken düzeyde önemsenip kullanılma-
yan, bazen de yanlış kullanılan bir yöntemdir. 

BİLGİDEN ALGIYA, ALGIDAN EYLEME DÖNÜŞÜM 
SÜRECI 

Konu ne olursa olsun, bilgi tanımının iki hali vardır; ifade edilen bilgi, hissedi-
len bilgi. Bilgideki bu iki önemli aşamayı fark etmek, bu ayrımı farkındalık haline 
getirmek algı yönetiminin ilk adımıdır. Algı, bir konudaki manamn somutlaşmış 
hali olup, o konuda üretilecek hipotez, yargı, öneri ve eylemlerin tümü için ortak 
işlem platfonnudur. Bu nedenle, tüm süreçleriyle hayvan kurtarma kavramının 
toplum ve birey hafızasuıda doğru bilgiye dayanması, bunun geri dönüşsüz algıya 
dönüşmüş olması olmazsa olmaz ilk şarttır, bu aşama önemsenmeden, sadece hay-
van kurtarma kavramı ve uygulamalan değil, hiç bir davranış alanında başarı sürdü-
rülebilir olmaz. Örneğin, etik değerleri içselleştirmemiş, etik algısı davranışlarında 

* 	Recep Aslan ve A. Fatih Fidan 
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işlem platformu haline gelmemiş bir bireyin akademik faaliyetleri de, hayvanlara 
yaklaşımı da, ailesine davramşı da sürdürülebilir olarak doğru, kaliteli ve şeffaf 
olamaz. 

Ifade edilen bilgi, bilginin ifade edildiği ortamın şartlan ile kurulan iletişim yolu 
ile gerceldeştirilir. Bir şey ifade edilirken ifade ortamı ne ise iletişim onunla olur. 
Örneğin, ifade ortamı moleküler yapı ise, ifade moleküler sistem üzerinden yikür. 
Ifade edilen ortam bize göre soyut ise, ifade ortamı enerjisel bir yapı ise, iletişim 
enerji üzerinden yurur. Bu durumda, dünya şartlannda ifade edilen bilgiye "dile 
getirilen bilgi, sözle ifade edilen bilgi" deriz. Bilginin diğer hali Hissedilen Bil-
gi'dir. Hayvan kurtarma veya diğer konularda esas önemsenmesi, anlaşılması ve 
geliştirilmesi gereken bilgi formu budur. Üzerinde dıırmamız gereken nokta hislerin 
yönetimi olduğundan, bu noktada "his" kavramını somutlaştırmak önem arz etmek-
tedir. His aslında saftır, vasıflan olmayan bir manadır. Bu saf his bir bilgiyle karşı-
laştığı zaman o bilgiye göre kıvamlamr, tertip alır. Bu tertipler mana kelimesi ile 
ifade edilir. Hissin bir bilgi karşısmda hislenmesi mana olarak adlandınldığı için, 
mana kavramına "kimliklenmiş his" diyebiliriz. Yaratılan insanın ve tüm yaratılan-
ların kendilerinde hazır buldukları ilk mana alcıldır. Akıl gücüyle davranan insan, 
hayvanlara baluşında ve yaklaşımlannda da yanlış yapmaz (Resim 1). 

Resim 1. Kayalıklara sıkışan bir köpek için günlerce çalışan gönüllüler 
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Akıl bir manadır ve canlılar onu kendi yaşantılan ve hedefleri için çerçevelen-
miş formlarda "iç güdü, zekâ, günlük akıl veya ileri alcıl/lüb aklı" gibi fonksiyonel-
liderle etiketlenmiş olarak bulur. Bu yatay bir akıl hiyerarşisi olup her bir akıl nok-
tası kendi içinde azalan veya artan frekanslarla, az zeki, ileri zekâlı gibi, aynca 
adlandırılır. Davranışları belirleyen güç akıldan beslenen bilimsel yaklaşım değil de 
salt zeka ve duygular olduğunda, insanın da hayvanın da yaşam koşulları zorlaş-
makta ve hayat kurtarılmayı bekleyen bir ortama dönüşebilmektedir (Resim 2, Re-
sim 3, Resim 4). 

Resim 2. Ete ulaşımın daha ekonomik olması amacıyla üretilmiş tüysüz tavuklar 

Tüm canlılarda bir yazılım mesabesinde olan akıl çeşitleri, ürün haline dönüşür-
ken beyin önemli bir ara duraktır, davranış öncesi bir ara yüz olarak beyin karşımı-
za çıkmaktadır. Bu işleyişte beynin yeri ve rolü, doğum öncesi ve sonrası süreçte 
beynin o canlıyı oluşturan yazılım dosyalanndaki manalara göre şekil almasıyla 
başlar. Beyinde o manayla ilgili bir fonksiyon alanı açılır, bazı hücreler o manayla 
ilgili görevlendirilir ve açılan bu alan aracılığıyla ilgili manalarla irtibat/sipans sağ-
lanır. Bu irtibat kapsamında, beyin kendisindeki dosyaların barındırdığı manalara 
uygun filler üretmek üzere motor nöronlarla efelctör doku ve organlara emirlerini 
yönlendirir. Bütün bunların olabilmesi için ön koşul, beynin bir bilgiyi önemsemesi, 
kavraması, kabullenmesi ve algılaması yani o bilgiyi işlevlerinde şablon olarak 
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kullanması ve buna bağlı olarak nöron gruplarında onunla ilgili alan açması gerekir. 
Fizyologlar, canlılık tanımını artık tek kelimeye indirgemişlerdir: His. Hissediyor 
olmak, o his kesiti için canlılık olarak kabul edilmektedir. Beyinde bir bilginin, bir 
mananm alan açması durumunda, bu bilgiye yönelik his lcümelenmeleri, his yoğun-
luklan belirir, saf his yani bir kayıtla smırlanmamış his bu bilgiye göre o canlınm 
beyninde kıvam alır, his hislenir, vasıflanır. Manadan bilgiye ve algıya dönüşüm 
süreci bu şekilde gelişir. Oluşan bu his yoğunluğu algı olarak tarnmlamr. Algı, ma-
namn his yoğunluğuna dönüşmesinde nihai aşama değildir. Çünkü algı ile oluşan 
his yoğunluğu, o yoğunlaşmanm henüz tam benimsenmiş, tam anlamlandınlmış, 
tam olarak kimliklendirilmiş hali değildir. Bu yüzden, bilgiyi oluşturan mananın bu 
ön dönemi "algı" olarak tarnmlamr. 

Hayvan kurtarma sürecini bir bütün olarak düşündüğümüzde, her bir aşama için 
o konudaki mana= algısı oluşmalıdır ki bu bir süreç yönetimidir. Bu süreç yöne-
timinde öncelik bu algının oluşmasıdır. Hedeflenen algı düzeyi oluşmadan ileri 
adımlann atılması mümkün olmaz, mümkün olsa da kalıcı ve sürdiirülebilir olmaz. 
Hayvanın canını, onurunu nesnel kategorilere göre, sokak hayvanı, sahipli hayvan, 
valinin köpeği, kimsesiz köpek gibi mukayeselerle bölen kişinin beyninde bir algı 
oluşmaya başlar. 

Resim 3. Keseceği hayvanı bıçaklayarak kontrol altına alan bir kişi bu algıyla yaşarken, zorda kalmış bir 
hayvanı kurtarır mı? 
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Resim 4. içselleştirilen boğa güreşlerindeki "kan revan içerisinde bırakılan boğa" manzarası, düzeltilmesi 
gereken bir algıyı ve bu hayvanın kurtarılması gerektiğini göstermiyor mu? 

İster profesyonel bir saha elemanı, ister bir veteriner hekim, ister bir gönüllü, al-
gıyı kim bir his olarak önemser, benimser, özümser, kendindelci bulgularla somut-
laştınp tasdiklerse, ondalci manalardan oluşan his yoğunluğu (algı) zamanla bir 
kimlik kazanır. Manalann kimlik kazanması onun evrildiğini, olgunlaştığım göste-
rir. Mana= algı sürecini aşıp da kimlik kazandığı bu dönem, bilginin hakkıyla 
idrak edilmesi, o bilgiyle kendiliğinden yaşama evresi olarak tanırrılamr. Hayvan 
kurtarma operasyonlarında da nihai hedef budur. Ama ilk aşama, hayvana evrensel 
bakış açısı farlundalığın algı düzeyine gelmiş olmasıdır. Hayvan kurtarma süreçle-
rinde, ihbar, müdahale, nakil, ilk yardım gibi operasyonlara birine katılacak ekip 
üyelerinin algılan önemlidir. Algı yönetimi, algı operasyonu deyiminden farkh olup 
bilimseldir ve suiistimal içermez. Bu konuda algı yönetimi eğitimine tabi tutulmuş 
birey ve ekip elemanlan, karşılaştığı durum ne olursa olsun, bölücü olmayan, hay-
yandan, hayvan sahibinden ve yaptığı işten karşılık beklemeyen bir algı oluşturmuş 
olmalıdırlar. Bu idrak noktasına getirdiği mana ile yaşayan bireyler, hayvan kurtar-
ma süreçlerinde bu mananın iradesini ortaya koyarlar. 
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Resim 5. İlk işin bozuk algıyı düzelmek, algı yönetimini önemsemek olduğunu gösteren ve tüm dünyada 
sayılamayacak kadar çok benzeri izlenen bir tablo 

Evrensel doğrular ve etildvicdani değerlerin üzerine bina edilerek geliştirilen al-
gının zihinde mana olarak kalıcılaşması ve irade kazanarak, davranışlara dönüşmesi 
bir süreç eğitimidir de. Bu sürecin bilgiden eyleme evrilme süreci şöyle sıralanabi-
lir: Bilgi, ön mana veya algı, kitrıliklenme, mana haline gelme, idrak oluşması, olu-
şan idralcın iradeye dönüşmesi ve bu iradenin düşünce, fikir oluşturma ve davranış-
larda temel belirleyici haline gelmesi. Bu basamaklar öğrenmeyi kolaylaştırmak, 
konunun anlaşılabilirliğini sağlamak için olduğu kadar, mana= bilgiye, bilginin 
fıile dönüşüp dönüşmediğini izlemek için de önemli göstergelerdir. Eğer hayvan 
kurtarma ekibindeki veya gönüllü bir bireydelci manalar his yoğunluğuna, bu his 
yoğunluğu yani algı da nöronlarda uyan, koordinasyon ve motor ileti oluşturacak 
forma ulaşmamışsa bilgi algıya ve bilgiyle uyumlu eyleme, harekete gereğince ve 
sürdürülebilir olarak dönüşemez. Eğer bilgi ön algı pozisyonundan kurtulamaz da 
idrak haline dönüşmezse, diğer ifadesiyle kimlildenme gerçekleşmezse bu durumda 
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eylemlerimizden emin değilizdir, böyle bir kişi bir duygusunu tanımlarken hissini 
"emin değilim" diye ifade eder. Eğer bir irade ortaya koymaya çalışırsa, ekip arka-
daşları veya diğer paydaşlar ona bu davranış senin iradene ait değil derler. 

BAŞARILI SÜREÇ YÖNETIMI İÇIN ILETIŞIMIN DILI 

Hayvan kurtarma ve acil durumlarda empati, etkileşim, beden dili ve sözlü ol-
mayan iletişim hayati derecede önemlidir. Potansiyel bir hayvan kurtarma gönüllü- 
sü olmaları nedeniyle, tüm bireylerin, dil ile iletişim dışındaki iletişim becerilerini, 
tecrübelerini ve imkânlannı önce merak etmeleri sonra da öğrenip geliştirmeleri 
önemli ve gerekli bir donanımdır. Evrensel iletişimde ana dil manalardır, iletişimi 
oluşturan temel dil manalardır. Manalar aslında birer hissi surettir. His'te yer alan, 
varlığı hissedilerek anlaşılan ve mana olarak tanımlanan histen müteşekkil his suret-
ler, evrende iletişim sağlayan temel dil olan manalarla anlaşmanın harflerini oluştu-
rur. İnsanın kendinde hazır bulduğu ilk mana aluldır. Akıl bizim hazır ve kullamla-
bilir bulduğumuz ve bir mananın kimliği olan bir potansiyeldir. Her mananın aslın-
da bir hissi suret, olduğu düşünüldüğünde akıl da bir his surettir. Bunu vurgulama-
mızın nedeni, akıl kimlikli his suretin diğer his suretlerden önemli bir tarlanın ol-
masındandır. Akıl hissettiren manadır, hissettiren his surettir, hissetmeyi sağlayan 
histir. Bu özelliğiyle akıl, his yoğunlaşmasıyla oluşan her bir manayı idrak ettirir; 
his suretler ve hisler arasında karşılaştırma/kıyas yapar. Canlılarda layas yapan his 
alda aittir. Bir şey, iki şey, üç şey, sıcak soğuk gibi kıyaslar yapar ve bu kıyas sonu-
cunda hissin tercihlerinin oluşmasını sağlar. Bütün bunlar bilgiyle daha bir anlamlı 
hale gelir. Evrende hissedilen hisler farklı, değişik ve çok gibi görünmekle birlikte 
aslında bu durum tek hissin farklı lusıtlar nedeniyle çolcmuş ve çeşitliymiş gibi 
algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bunu fark etmiş bilge kişiler, hadisler ve ayet-
lerle bildirilen, evrensel kitaptan kendilerine ulaşan idrakla "gelin canlar bir olalım, 
camn/hissin bir olduğunun farkına varahm" diyerek evrendelci önemli bir bilimsel 
gerçeği paylaşmışlardır. Bu gerçekliğin farkında olan bir kurtarma görevlisi veya 
gönüllüsünün sadece zor koşullarda, acil durumlarda değil, günlük yaşantuun tüm 
tercih noktalarında nasıl bir diğerkâmlık göstereceği kolayca öngörülebilir. 

ÖNERI VE SONUÇ 

Her tür mücadelenin en geçerli yöntemi, bir yanlışı, bir tehdidi veya riski kayna-
ğından yok etmektir. Bu nedenle, normal koşullarda veya acil durumlarda sürdürü-
lebilir hayvan sağlığı ve refahını temin edecek veri tabanı ancak doğru ve evrensel 
olan bir algı ile oluşturulabilir. Insandaki can ve hissetme kalitesi hayvan için de 
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tümüyle geçerlidir, hem evcil hayvanlar hem yaban hayatı mensupları bu nedenle 
kendilerini iyi hissettikleri ortamlarda yaşamak ister. 

Asayiş olaylarına destekleri, engelli eğitimi ve tedavisi, gıda ihtiyacını giderme-
leri, teknoloji için ilham kaynağı olmaları gibi katkılarıyla hatırlamak hayvanlara 
bir vefa duygusu oluşturması açısından doğru olsa da oluşturulması gereken gerçek 
algı için bu bakış açısı yeterli değildir. Bir menfaat söz konusu olmayan, Icarşılığa 
dayanmayan bir algı geliştirilmelidir. 

Resim 6. Ayırım yapmaksızın tüm canlıları korumak ve yaşatmak, ancak evrensel genel doğruları hayat 
tarzı haline getirmiş bir algı ile mümkündür. 

Doğru algının oluşturulması ve yaygmlaştınlması amaçlı süreçlerin etkin ve 
sürdürülebilir olarak yönetilebilmesi için ilk adım canlann tekliğinin fark edilmesi-
dir. Zorda, sıkıntıda olan hayvanlara kategorik ayınmlar yapmadan, onların bizdeki 
ile aynı cana sahip olmaları gerçeğine göre yaklaşmak ilk ve zorunlu adımdır. İnsa-
nın hayvanın yaşama alnını her geçen gün daralttığnu görmeyip, hayvanlar hakkın-
da bölücü, düşmanlık oluşturucu, nefret ettirici yaklaşım, tammlama ve davranışlara 
müsaade eden yaygm algının terk edilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir acil du-
rum ve başarılı hayvan kurtarma süreçleri için bütün bunlar birer yazılımsal koşul- 
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dur. Buna uygun yazılım aktiflenerek bir algıya dönüşmedikçe ve farkındalık süreci 
oluşmadıkça hayvanların kaza, yaralanma ve şiddete maruz kalmalarına yol açan 
fiziksel ve psikolojik faktörler minimalize edilemez ve istenen düzeyde engellene-
mez. Hayvanlan titizlikle koruyan ve onlan kendimiz gibi bir can olarak kabul eden 
algı hayvan k-urtarmanın ilk adımı haline geldiğinde, hayvan kurtarma süreçleri hem 
sürdürillebilir hem de daha başanlı bir noktaya ulaşacaktır. 
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Bölüm 3 

HAYVAN KURTARMADA 
ANATOMİK YAPILARIN ÖNEMI*  

Hayvan vücudum' meydana getiren oluşumlar', veteriner anatomi inceler. Vü-
cut, çok çeşitli doku ve organlardan meydana gelmiştir ve bu yapıların her birinin 
ayrı önemi vardır. Bunlardan herhangi birinde veya bir grubunda meydana gelebile-
cek hasar, hayvanın ölümüne kadar gidebilecek sonuçlar doğurur. Deprem, yangın, 
sel, heyelan, çığ, fırtına, patlama, gaz sızmtısı, zehirlenme, ısı çarpması, trafik ve 
diğer kazalar nedeniyle hayvanlar zarar görebilir ve bu durumda hayatta kalmaları 
için müdahale etmek gerekir. Bu bölümde, hayvan vücudundaki başhca anatornik 
yapıların nerede bulunduğu, nasıl zarar görebileceği ve sahip olduldan önem aktan-
lacalctır. 

Vücudun en büyük organı, aynı zamanda en uç noktası, modifiye olmuş ve 
kendisine bağlı bölümleriyle (tırnak, boynuz, meme, kıl) birlikte deridir (integu-
mentum commune). Deri, vücudu koruyucu bir etki yaptığı gibi aynı zamanda 
solunuma ve D vitamini sentezine de destek verir. Bu bakımdan yanık, enkaz 
altında kalma, sert cisimlerin etkisi gibi çeşitli sebeplerle deri zarar görürse kısa 
zamanda olmasa bile bir süre sonra, özellikle enfeksiyona bağlı olarak hayvan 
hayatım kaybedebilir. Deri, sivri cisimlerden veya kesici aletlerden de zarar göre-
bilir. Bu nedenle kurtarma sonrası dikkatli bir deri muayenesi yapılması şarttır. 

Ahmet Çakır 
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Şekil 1. At iskeletindeki bazı bölümlerin sol taraftan görünüşü (Sisson and Grossman'dan modifiye). 1. 
Kafatası (cranium) 2. Göz çukuru (orbita) 3. Boyun omurları (vertebrae cervicales) 4. Sırt omurları (vertebrae 
thoracales) 5. Bel omurları (vertebrae lumbales) 6. Sağ'n omurları (os sacrum) 7. Kalça kemiği (os coxae) 8. 
Kuyruk omurları (vertebrae caudales) 9. Kürek kemiği (scapula) 10. Kol kemiği (humerus) 11. Ön kol kemik- 
leri (skeleton antebrachii) 12. Ön ayak bilek kemikleri (ossa cami) 13. Ön ayak tarak kemikleri (ossa meta- 

carpalia) 14. Kaburgalar (costae) 15. Uyluk kemiği (os femoris) 16. Baldır kemikleri (skeleton cruris) 17. Arka 
ayak bilek kemikleri (ossa tarsi) 18. Arka ayak tarak kemikleri (ossa metatarsalia) 19. Arka ayak parmak 

kemikleri (ossa digitorum pedis). 

Aşağıda, anatomik oluşumlar hayvanın vücut bölümlerine göre açıklanmıştır. 

Baş bölgesi (caput), merkezi sinir sisteminin bir bölümü olan beyin (encepha-
lon), göz (oculus), kulak (organum vestibulocochleare - auris), burun (nasus), ağız 
(os), başın kemik iskeleti (cranium) ve diğer bazı yapıları banndınr. Burada en çok 
dikkat edilmesi gereken nokta, çeşitli darbelere maruz kalabilecek kafatasının için-
de yer alan, sinir sisteminin en gelişmiş bölümü olan beyinin hasar görmesidir. 
Kafatası kemiklerinin normal formunda olup olmadığı, herhangi bir ezik veya kırık 
olgusu var mı diye detaylı bir inceleme yapılması gerekir. Göz yuvarlağımn ön 
tarafinda yer alan conjunctiva isimli koruyucu zar ve onun gerisinde yer alan comea 
tabakası hemen ilk planda zarar görebilecek yapılardır. Sivri bir cisim batması so-
nucu göz içi sıvılann (humor aquosus ve humor vitreus) dışarıya alması, gözün 
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bundan sonra görme yetisini tamamıyla kaybetmesi anlamına gelir. Hayvanlarda 
ses, dolayısıyla kulak, dış ortamı kontrol etmede ve davranışların belirlenmesinde 
önemli yer tutar. Genellikle büyük olan kulak kepçelerinin (auricula) dip tarafından, 
dış kulak işitme yolu (meatus acusticus externus) başlar ve bu yolun sonunda kulak 
zarı (membrana tympani) bulunur. Herhangi bir şekilde bu yola girecek yabancı 
cisimler, hem yolu tıkayabilir hem de kulak zarına hasar verebilir. 

Şekil 2. Köpek başında bulunan bazı anatomik bölgeler (Popesko'dan modifiye). 1. Çeper kemik bölgesi 
(regio parietalis) 2. Şakak bölgesi (regio temporalis) 3. Alın bölgesi (regio frontalis) 4. ve 5. Burun bölgesi 

(regio nasalis) 6. Göz çukurunun altındaki bölge (regio infraorbitalis) 7. Elmacık kemiği bölgesi (regio zygo-
matica) 8. Göz çukuru ve göz bölgesi (regio orbitalis) 9. ve 10. Ağız bölgesi (regio oralis) 11. Çene altı 

bölgesi (mentum) 12., 13 ve 14. Yanak bölgesi (regio buccalis) 15. Çiğneme kası bölgesi (regio masseteri-
ca) 16. Kulak altı bölgesi (regio parotidea) 17. Kulak kepçesi (auricula). 

Solunum sistemi burun delilderiyle (nares) başlar. Burun boşluğuna cavum nasi 
adı verilir. Bu yol, örneğin enkaz altında kalma sonucu yabancı cisimler tarafından 
kapatıldığında, alternatif bir yol olarak ağız devreye girebilir. Ancak kurtarma son-
rası hemen solunumun olup olmadığmın kontrol edilmesi ve sağlıklı bir solunum 
için burun yollarının acilen temizlenmesi gerekir. Ağız (os) ve ağız boşluğu (cavum 
oris) hem yabancı cisimlerle dolabilir, hem de solunumun durduğu durumlarda, 
özellikle kedi, köpek gibi küçük hayvanlarda, burun yolu yanında suni teneffils 
yapmak için kullanılabilir. 
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Boyun (collum), baş ile gövdeyi birbirine bağlayan ve önemli anatomik yapılan 
barındıran daralmış bölgedir. Bu bölgedeki en önemli oluşum, merkezi sinir siste-
minin beyin haricindeki diğer parçası olan omuriliğin (medulla spinalis) ilk bölü-
müdür. Pars cervicalis adını alan bu kısım, boyun omurlan (vertebrae cervicales) 
içinde, arka arkaya dizilerek oluşturduldan kanalda (canalis vertebralis) seyreder. 
Problem de buradan kaynaldamr. Baş ve dolayısıyla boyun oldukça hareketli yapı-
lardır. Herhangi bir nedenle boyun omurlan kırılırsa, kemik parçalar, kanal içinde 
seyreden omuriliğe zarar verebilir. Bu durumda omuriliğin özellikle beyine yakm, 
hayati sinirsel merkezlerinin hasan sonucu ani ölüm veya vücudun bir bölümünün 
felci söz konusu olur. Kurtarma sonrası hayvanın başım ve boynunu mümlcün mer-
tebe hareket ettirmemek, küçük hayvanlantia, insanlarda olduğu gibi uygun bir bo-
yunlukla baş ve boyunu sabitlemek hayvanın hayatını kurtarmak bakımından son 
derece doğru bir davranış olacaktır. Boyun bölgesinde şah damarı (arteria carotis 
communis), başa giden kanı kalbe geri götüren büyük toplardamar (vena jugularis 
extema), soluk borusu (trachea) ve yemek borusu (esophagus) gibi başka önemli 
anatomik yapılar da bulunmaktadır. Trafik kazalarında ölüm oranını etkileyen 
önemli falctörlerden biri de, hastaneye gidinceye kadar kanın durdurulmamış veya 
durdurulamamış olmasıdır. Vücuttaki kanın (Gelişimini tamamlamış kültür ırkı, 
örneğin Holstein ırkı bir inekte ortalama olarak 50 litre, Labrador Retriever ırkı bir 
köpekte 2.35 litre, kedide 250 mililitre kan bulunur.) 1/3'ü kaybedildiğinde süreç 
ölümle sonuçlanabilir. Kurtarma sonrası boyunun alt tarafına yerleşmiş büyük da-
marlar ile soluk borusu ve yemek borusunun bütünlüğünü koruyup korumadığı 
kontrol edilmelidir. Vücudun bütününe baluldığmda basıncın çok yüksek olduğu 
atardamarlann derinlerde yer alarak korunduğu görülmektedir. Başka damarlar da 
kullanılabilir ama boyun oluğu (sulcus jugularis) derinindelci şah damarından nabı-
zın olup olmadığı, yani hayvanın yaşayıp yaşamadığı kontrol edilebilir. 

Gövde yani truncus, göğüs (thorax), kann (abdomen) ve leğen (pelvis) olmak 
üzere üç bölümde incelenir. 

Göğüs kafesi, üstte sırt omurlan (vertrebrae thoracales), her iki yanda kaburgalar 
(costae) ve altta göğüs kemiği (stemum) tarafindan sınırlanmıştir. Göğüs boşluğu 
(cavum thoracis) içinde yer alan kalp (cor) ve akciğerler (pulmo dexter et sinister) son 
derece önemli organlardır ve kalbin durması veya akciğerlerin solunum yapamaması 
hayatm sonu demektir. Ayrıca kalpten çıkan (aorta ve truncus pulmonalis) ve kalbe 
giren (vena cava cranialis, vena cava caudalis ve venae pulmonales) büyük damarlar-
da oluşacak hasarlar hayatı tehdit eder. Eğer kurtarma sonrası kalbin durduğu anlaşı-
lırsa hayvan yan yannlaralc, göğüs kafesine, tıpkı insanlarda olduğu gibi kalp masajı 
uygulanabilir. Göğüs kafesi üst ve alttan basık (dorsoventral), geniş göğüslü köpek- 
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lerde masaj, hayvan sırtüstü yatırılarak yapılmalıdır. Burada amaç, kalbin kendine ait 
elektriksel uyarım merkezleri olan nodus sinuatrialis ve nodus ahioventricularis'i 
tekrar harekete geçirmektir. Kaburga kırıldarmda, kırılan kemiğin sivri ucu akciğerle-
re batarak önemli bir tehlike oluşturur. Bu nedenle göğüs kafesini çevreleyen kemik-
ler, kurtarma sonrası muayene edilmelidir. Boğulma olaylarında akciğerlere ve sindi-
rim sistemine su kaçma ihtimali bulunduğundan, sudan çıkış sonrası yapılması gere-
ken ilk iş, hayvanı baş aşağı çevirerek suyun boşalmasmı sağlamak olmalıdır. Aksi 
halde akciğerlerin en küçük birimi olan ve gaz ahşverişini sağlayan alveoli pulmonis, 
görevini yerine getiremez. Bunun yanında zehirli gazlara maruz kalmış hayvanlasda 
akciğerler vasıtasıyla kana geçen toksik maddeler hayati organların çalışmasını etki-
leyerek ölüme sebebiyet verir. Bu tür bir durumda hayvana kurtarma sonrası acil 
olarak oksijen verilmesi gerekmektedir. 

Şekil 3. Inekte göğüs, karın ve leğen boşluğunda yer alan organların sol taraftan görünüşü (Popesco'dan). 
1. Yemek borusu (esophagus) 2. Soluk borusu (trachea) 3. Sağ akciğerin ön lobu (lobus cranialis, pars 
cranialis) 4. Sol akciğerin arka lobu 5. ve 6. Sol akciğerin ön lobu (lobus cranialis, pars cranialis et pars 

caudalis) 7. lşkembenin sol yüzündeki oluk (sulcus longitudinalis sinister) 8. Kalp (cor) 9. Diyafram (diaph-
ragma) 10. Dalak (lien) 11. İşkembenin üst kesesi (saccus dorsalis) 12. Işkembenin alt kesesi (saccus 

ventralis) 13 ve 14. Işkembenin arka kör keseleri (saccus cecus caudodorsalis et ventralis) 15. Şirden — 
mayalık (abomasum) 16. Kalın bağırsağın son bölümü (rectum) 17. Vajina (vagina) 18. Sidik kesesi (vesica 

urinaria) 19. ince bağırsaklarm orta bölümü Gejunum) 20. Kör bağırsak (cecum). 

Karın boşluğu (cavum abdominis), öndeki küçük bir bölümü (kaburgalar tara-
fından korunur) hariç, iskelet tarafından korunmaz. Boşluğun üst tarafında bel 
omurları (vertebrae lumbales) yer alır. Bu boşlukta mide (ventriculus), bağırsaklar 
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(intestinum), karaciğer (hepar), panlcreas (pancreas), böbrekler (renes), dalak (lien), 
dişide yumurtalık (ovarium), çok sayıda damar, sinir ağı ve lenf yumrusu bulunur. 
Bu yapılardan özellikle karaciğer, pankreas ve böbrelder yaptıkları görev bakımın-
dan son derece önemli organlardır. Ancak bu anatomik yapılar, kurtarma sonrası ilk 
planda hayati önem taşımazlar. Her şeye rağmen karın duvarının herhangi bir dar-
beye maruz kalarak veya bir ağırlık altında ezilip ezilmediğine dikkat edilmelidir. 
Ayrıca bel omurlannda şekillenecek bir kırık, omuriliği etkileyerek hayvanın arka-
da kalan bölgelerinin felcine sebebiyet verebilir. 

Şekil 4. Kedi vücudundaki bazı önemli anatomik yapıların sol taraftan şematik olarak görünüşü. 1. Beyin 
(encephalon) 2. Burun boşluğu (cavum nasi) 3. Ağız boşluğu (cavum oris) 4. Soluk borusu (trachea) 5. 
Yemek borusu (esophagus) 6. Akciğerler (pulmo dexter et sinister) 7. Kalp (cor) 8. Safra kesesi (vesica 

biliaris) 9. Midenin bağırsaklara birleşen bölümü (pylorus) 10. Dalak (lien) 11. Sidik kesesi (vesica urinaria) 
12. Ince bağ ırsaklar (intestinum tenue) 13. Testis ve penis bölgesi 14. Sindirim kanalının son kısmı (anus) 

15. Kalın bağırsaklar (intestinum crassum) 16. Böbrek (ren) 17. Mide (ventriculus) 18. Karaciğer (hepar) 19. 
Omurilik (medulla spinalis) 20. Diyafram (diaphragma). 

Karın bölgesinin gerisindeki leğen boşluğu (cavum pelvis) oldukça kalın ve 
kuvvetli yapıdaki kalça kemikleri (ossa coxarum) tarafından smırlandınlmıştır. 
İçinde, en üstte bağırsaklann son kısmı (rectum ve canalis analis), ortada, dişide 
vajina ile rahim'in (uterus) bir bölümü, erkekle genital bezler (glandulae genitales 
accessoriae), en altta ise sidik kesesinin (vesica urinaria) bir bölümü ile sidik borusu 
(urethra) bulunur. Bu yapılar hem iyi korunduidan hem de hayati önem taşımadık-
lan için ilk anda ihmal edilebilir. Bununla birlikte kalça kemiklerinde kırık bulunup 
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bulunmadığı hayvan yi.initillerek veya el ile yapılacak muayene aracılığıyla kontrol 
edilmelidir. 

Ön bacak (membnun thoracicum) ve arka bacak (membrum pelvinum) gövdeye 
bağlanmış yapılardır ve ağırlıklı olarak, birbirine eldemlerle tutunmuş kemikler ile 
kaslardan teşelddil etmiştir. Evde balulanlar için olmasa da, doğal ortamında yaşa-
yan hayvanlarda bacaldar hayatın devamı için olmazsa olmaz yapılardır. Yürüye-
meyen hayvanlar besin bulamaz. Aynca düşmanlannda da kendisini koruyamaz. Bu 
yönüyle değerlendirildiğinde kurtarma sonrasında bacak kemiklerinde kırık olup 
olmadığı, eklem bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, kaslarda ve diğer yumuşak 
dokularda zedelenme bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hayvanla-
nn yere basış şekilleri farklılık gösterir. Örneğin sığır, at ve domuz yere limaklany-
la (unguligrade), köpek ve kedi parmaklanyla (digitigrade), ayı ise insanda olduğu 
gibi tabanlanyla (plantigrade) basar. Bu durum dikkate alındığında tırnak, parmak 
ve tabanlar da dikkatlice kontrol edilmesi gereken bölgeler olarak öne çıkar. 

Kanathlar, egzotik hayvanlar ve evde beslenen bazı küçük türler, büyük yapılı 
hayvanlara göre anatomik olarak birçok yönden daha hassastırlar. Bu bakımdan bu 
tür küçük vücutlu hayvanlarda herhangi zararlı bir etki altında kalmak, malesef 
hayvanın yaşama şansını bir hayli azaltmaktadır. 
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Bölüm 4 
STRES ALTINDA VE ACİL DURUMLARDA 

HAYVAN FİZYOLOJİSİ*  

GIRIŞ 

Acil durumlar, insan ve hayvan yaşamının aynlmaz bir parçasıdır. Kurtanlma ve 
destek gerektiren zor koşullar hayvanın kendisinin oluşturduğu bir durum olabile-
ceği gibi, diğer hayvanlar, insanlar, kaza ve doğal afetler sonucu da gelişebilir. Mü-
dahale ve destek gerektiren, hayati risk taşıyan akut acil durum koşullarına maruz 
kalmış bir hayvan, olayın niteliğine göre değişen farklı fızyolojik tablolar sergilese 
de, yaygın olarak strese dayalı bir fizyolojik tablo mevcudiyetiııden bahsedilebilir. 
Bu balcışla öne çıkan kavram stres ve stres fizyolojisi olmaktadır. Zorlu koşullann 
yol açtığı anksiyete ve şok sıklıkla izlenen diğer olgulardır. 

STRES KOŞULLARİNDA FİZYOLOJİ 

Stres aslında yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve normalde kötü değildir. Tüm ya-
şam formlan hayatlarını sürdürebilmelerinin bir parçası olan stresleri ile başa çıkacak 
mekanizmalar geliştirmişlerdir. Canlandıncı biyolojik etkilerini fark ettiğimiz stresi 
psikolojik olarak da hissediyor ve sık sık da arıyoruz. Mesela bu yüzden sorun çöz-
mek hoşumuza gidiyor, bu nedenle kayak yapıyoruz, dağlara tırmanworuz, seyahatler 
planlıyoruz. Buna rağmen hiç kimse stres dolu bir hayat istemez, çünkü düzeyi art-
mış, kontrolü zorlaşmış bir stresin zararlı etkilerini de biliyoruz, böyle bir stresin has-
talıklarla ilişkisinin farlundayız. Hayvanların da stres taşıdıkları, bu yükten acı çektik-
leri ve stres altında kaldildarında insanlardakine benzer patolojilere sahip olduldarnu 
önem semeye çok geç başladık. Şiddetli strese yol açan zorluk, afet ve acil durum, 
mahsur kalma, yoksun kalma, kaza ve yaralanma gibi koşulları yaşarken hayvanların 
fızyolojileri ve psikolojileri bozulmaktadır. 

* 	Recep Aslan 
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İnsan ve hayvanlar kaza veya acil durumlarda, yaşanan vakanın niteliklerine gö-
re değişen bir fizyolojik veya psikolojik stres yaşarlar. Bu gibi durumlarda ölüm 
riski yüksek bir süreç de söz konusudur. Kaza ve yaralanmalarda başlıca sonuç, 
travmalara bağlı ölümlerdir. Evcil ve yaban hayvanlarmda acil durumlara manıziyet 
ile ilgili izlenebilir, güncel istatistik veriler, hem ulusal hem de küresel olarak bu-
lunmamaktadır, diyebiliriz. Evcil hayvanlar halckmda itfaiyelerde, yaban hayvanlan 
ve evcil hayvanlar hakkında AFAD gibi kurumlarda veriler olsa da bunlar, sürdürü-
lebilir veriler değildir. Buna rağmen, acil durumlarda hayvan kurtarma bilinç ve 
eğitimlerinin yaygınlaşması, lcurumsallaşması ve yasal formlarda izlenebilirliği için 
süreç hızla gelişmektedir. 

Özel destek veya lcurtanlma gerektiren koşullara maruz kalmış hayvanlarda emes-
yonel veya fizyolojik stres yaşanır veya hayvan maruz kaldığı tehlikeyi göremerniş, 
hayati risk taşıyan bir ortamda olduğunu henüz fark etmemiş olabilir. Kan kaybı, 
oksijensiz kalma, uzun süren açlık, susuzluk gibi, aşırı sıcak veya soğuk gibi özel 
destek veya kurtanlma gerektiren koşullarda fizyolojik bir cevap olarak stres gelişir. 
Ağır seyreden enfeksiyonlar, travmalar, yaralanmalar, ortopedik yaralanmalar, güven-
siz alan, besin ve sudan yoksunluk, aşırı sıcak ve soğuk, yer değiştirme ve yabancı 
alanlar, şok, kanamalar, yanıklar, hipotermik koşullar ve donuldar, zehirlenmeler, 
ısınlma, boğulmalar, suda maruz kalınan ve kurtanlma gerektiren haller, deprem, 
yangın, göçük, su basması, sel (Resim 1), yıldırım düşmesi gibi ka7a ve doğal afetler, 
şiddet ve işkenceye maruz kalma gibi birçok durumda hayvanların kurtarılması, özel 
destek sağlanması ve sonrasında acil yardım uygulamaları gerekebilmekteciir. Bütün 
bu süreçlerin başarılı ve doğru yönetilebilmesi, hayvanın o koşullardaki fizyolojisini 
ve psikolojisini doğru okumalda da ilişkilidir. 

Resim 1. 2017 lrma kasırgası, Florida. Sahiplerince terk edilmiş, yaşam mücadelesi veren havyanlar. 
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STRESIN FIZYOLOJIK GERIBILDIRLVI ÜRÜNLERI 

Stresin, tıpta yaygın kullanımına rağmen, bütün yönlerini içeren bir tanımı he-
nüz yoktur. Çoğu hastalığın aksine, stresin tanımlanmış bir etiyolojisi veya progno-
zu da hâlâ tam olarak yoktur. Genellikle, stresle ilgili sezgisel duygularnmz bu 
terimi kullanmamıza yol açar. Basit bir tanımlamayla; tıbbi ve biyolojik olarak 
stres, insan veya hayvan bedeninin bir tehdit algıladığmda ortaya çıkan fizyolojik 
tepkisidir. Bu tepkinin doğru okunabilmesi için, hayvana ait anatomik ve fizyolojik 
farklılıkların bilinmesi, hayvanın yeterince tanmması önemlidir. Acil duruma maruz 
her hayvan mutlaka stres koşullarında yaşıyor olmasa da, yaralanma, aşırı sıcak, 
uzun süren açlık, istenmeyen sesler, asidik veya bazik ortam, yaşamsal tehlike algı-
lama, grubundan veya sürüsünden ayn kalma gibi nedenler stresi etkiler. Stres fiz-
yolojik ve psikolojik etkileri olan bir süreç olup, karşılaşılan iç ve dış yeni koşullar-
da organizmanın normal fizyolojik, metabolik eşiklerinin, bedensel kapasite ve 
sınırlarının zorlanmasıdır. Bu durum hayvanın normal duygu durum aralığını da 
etkilenmekte, hayvanı zora solcmaktadır. Hayvansal organizma her yeni duruma 
uyum amaçlı tepkiler geliştirir. Bu kapsamda, stres faktörleri ve stres koşullarına 
verilen yanıt, gösterilen uyum "stres tepkisi" olarak tanımlanır. Endişe, tıbbi ifade-
siyle anksiyete ve sıkıntı halleri stres sanılsa da değildir. Bunlar stres faktörleriyle 
başa çıkamama sonucu gelişen duygu durum tablolandır. Stresin tanım, tam ve 
tedavisine yönelik bakışlar sürekli güncellenmelctedir. 1950'lere kadar stres, fizyo-
lojik ve fizyopatolojik değişiklikler yapan uyaran olarak kabul edilmekteydi. 
1952'de fizyolog Selye, stresi "uyaranlara karşı organizmanın verdiği yanıt" olarak 
yeniden tanımladı. Bu kabul devam etmektedir. Hayvanda stres yanıtını oluşturan 
uyaranlar fiziksel, sosyal ve psikolojik sebeplere dayanmaktadır. Fiziksel stresi 
daha çok travmalar, ağır fiziksel aktivite gerektiren koşullar, aşın gürültü, sıcak, 
nem, çevre kirliliği, toksik bitkilerin yenilmesi, açlık susuzluk, yaralanmalar oluş-
turmaktadır. Sosyal faktörler, hayvanın tanımadığı, güvenli olmayan çevreye maruz 
kalması veya çıkar çatışması yaşadığı ortamlardır. Fiziksel ve sosyal sebepler sonu-
cu veya kendiliğinden ortaya çıkan, hayvanda hayal kırıklığı, izolasyon, engellen-
me, kısıtlanma hissi oluşturan etmenler psikolojik stresörler olarak tammlanabilir. 
Fizyolog Selye, stresi ikiye ayınr: Hoşa giden etmenlerin oluşturduğu stres, hoşa 
gitmeyen etmenlerin oluşturduğu stres. Bundan başka, çeşitli klinik, fizyolojik, 
farmakolojik smıflamalar da mevcuttur. 

Hayvandaki fizyolojik koşulların belirleyici olduğu stres sınıflaması; 

1. Anlık stres 

2. Kontrol edilebilen akut stres 
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3. Kontrol edilemeyen akut stres 

4. Kontrol edilemeyen kronik stres şeklindedir. 

Hayvanın karşı karşıya kaldığı stresörün tipi ne olursa olsun, hoşa giden, gitme-
yen stres uyaranına cevap oluşturulur. Bu yanıt, "genel adaptasyon sendromu" ve 
"biyolojik stres sendromu" gibi isimlerle tanımlanmıştır. Stresörün genel adaptas-
yon sendromunu harekete geçiren etkisi ortaktır (nonspesifik). Ayrıca her stresörün 
kendine has bir de spesifik etkisi vardır. Genel adaptasyon sendromu oluşumunda 
bu da etkili olmaktadır. Stresörlerin ortak etkilerine rağmen her hayvanda aynı lez-
yona veya teplcimeye neden olmaması, hatta aynı stresörün aynı hayvanda değişik 
zamanlarda farklı tepkilere neden olması, iç ve dış koşullar ile psişik faktörlerin 
etkisi olarak görülmektedir. İç koşullanma etkenlerini genetik, yaş, cinsiyet oluştu-
rurken, dış koşullanma diyet, iklim, yorgunluk gibi falctörlerden oluşur. Psişik fak-
törler hayvanın motivasyonu, şartlanmalan ve deneyimleri ile ilişkilidir. Fizyolog-
larca benimsenen görüş, her stresörün genel adaptasyon sendromu yani biyolojik 
stres sendromu oluşturduğu, ancak bu sendromun yoğunluğu ve görüntüsünün bi-
reysel farklılıklar gösterdiği şeklindedir. Genel adaptasyon sendromu üç dönem 
içerir; alarm dönemi, direnç dönemi ve tükenme dönemi. Alarma döneminde hay-
vanın stresör ile karşılaşır ve hipotalamohipofızer sistem ve sempatik sistem uyan-
hr. Stres faktörü çok güçlü ve etkili ise hayvan birkaç saat veya gün içinde ölümle 
sonuçlanan bir tepki süreci yaşamaktadır. Alarm aşamasından sonra organizma bu 
stresöre uyum göstermeye çalışır, yani fizyolojik olarak direnç dönemi başlar. 
Alarm evresindeki artmış doku katabolizmasına karşın direnç dönemi anabolik bir 
evredir. Stresörün varlığı devam etmesine rağmen hayvan vücudunda normalüstü 
direnç izlenir. Direnç, stresörün gücüne, vücudun adaptasyon yeteneği ve enerjisine 
bağlı olarak değişir. Stres falctörünün etkisi devam ettikçe adaptasyon da sürüp 
gitmez. Hayvanın zor koşullardalci yem tüketiminde pek değişiklik olmadığı için, 
sadece kaloriye dayalı olmasa da hayvanın adaptasyon enerjisi tükenmeye başlar ve 
üçüncü evre başlar. Bu aşamada alarm reaksiyonu yeniden belirir. Eğer adaptasyon 
enerjisi tamamen tükenmişse hayvan ölür, değilse strese bağlı sonmlar ve hastalık-
lar oluşur. Organizma, stresör ile ilk karşılaştığında tepkisel değişiklikleri başlatan 
mediatörlerin (alarm sinyallerinin)uyancısmın ne olduğu tam bilinmemektedir. Bu 
uyaran, stres falctörünün dokulan ve fızyolojik sistemleri eticilemesi ile oluşan is-
tenmeyen metabolik ürünler olabileceği gibi, bazı hayati biyokimyasallann kaybı ve 
yetmezliğinden de kaynaklanabilir. 

Tehlike algısı en önemli stresördür. Stresörlere karşı oluşan stres yanıtı hayvanın 
refahını, yaşamsal süreçlerini tehdit eder düzeye gelmişse hayvan sıkıntı yaşar. Bu 
baluşla stres, stresör olarak algılanan uyaranlara karşı hayvanın davranışsal, nöro- 
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endokrin ve immün değişiklikler içerebilen nörobiyolojik cevabıdır. Yanıtın fazlan 
ve tarzı, gerginleştirici (stresör) uyarıların çeşitlerine ve yoğunluğuna göre değişebi-
lir. Bu yanıt sıkıntı noktasında değilse, yani hayvanın yaşam standartlan için tehdit 
unsuru olmayan stres yanıtı söz konusuysa bu 'iyi stres' olarak düşünülmektedir 
Stres tepkisinin hayvanın fızyolojik refahı üzerinde olumsuz etkileri olduğu durum-
lar ise istenmeyen stres, kötü stres olarak tamlanmaktadır. Hassas psikolojik ve 
biyolojik süreçlerin çalıştığı, vücut için bir fırsat olan stresteki zorluk, hayvanın ne 
zaman sıkıntıya, zarara yol açabilecek düzeyde stres yaşadığım belirlemektir. Bir 
diğer önemli nokta, hayvanlarda stres ve sılantlyı nasıl ölçeceğimizi belirlemektir. 
Stres ölçmede bazı endokrin göstergelere, davranışlara, otonom sinir sistemi bulgıı-
lanna, immünolojik parametrelere başvurulmaktadır. Ancak bu yöntemler stres 
ölçümü için başarılı bir gösterge konumunda değillerdir. Bir stres göstergesinin her 
türlü stres faktörü için belirteç olacağını düşünmek aslında bilimsel bir yaldaşım 
değildir. Örneğin, tıbbi yaklaşımlar artmış adrenal glukokortikosteroid (kortizol) 
salımmını uzun süre sadece stresle ilişkilendirdi, araştırmacılar plazma kortizol 
seviyesindeki artışı stresin bir kanıtı olarak gördüler ve gösterdiler. Oysa gelinen 
noktada kortizol stresin tehlikesini değil güvenilir düzeyde olduğunun göstergesi 
olarak kabul edilmeye, bu yaklaşım tartışılmaya başlamıştır, bu yönde sunulmuş 
önemli araştırmacılar ve bildirimler mevcuttur. Mesela, aygırlann kısraklarla eşleş-
tirildiği, diğer grubun ise çiftleşmelerine izin verilmediği bir çalışmada; çiftleştiri-
len ve çiftleşmeleri engellenen aygırların benzer miktarda kortizol salgıladığı öl-
çülmüştür. Oysa aygırlann stresi aynı değildir, engellenmiş olanların stresi diğerle-
rinden yüksektir. Bu veriler, ya hayvanlarda bu tip engellemelerin insanda olduğu 
gibi önemli bir stres nedeni olmadığına veya kortizolün tehdit etmeyen stres ile 
sıkıntı veren stresi ayırt etmede belirleyici olamayacağına işaret emektedir. Stresi 
kanıtlamak için plazma kortizolü veya diğer fızyolojik tepkilere ait biyokimyasal 
ürünlere bakarak karar vermek, laboratuar ortamına yansıtılamayan streslerin değer-
lendirilmesinde daha da sorunlu hale gelmektedir. Stres ölçümünü karmaşık hale 
getiren bir diğer faktör, stres tepkisine ait ara üriinlerin değişkenliğidir. Aynı stresi 
yaşayan hayvanlarda farklı sorunların ve hastalıkların ortaya çıkmasının, ara meta-
bolitlerin farklılığı nedeniyle olabileceği düşünülmüş, bunun aynı strese gösterilen 
tepkilerdeki farkhlıklardan kaynaklanabileceği bildirilmiştir. 

Stres tepkisi üç aşamalıdır; bir stresörün tanınması, stresöre karşı fıızyolojik sa-
vunma ve stres tepkisinin sonuçları. Biz stres sürecinin son aşamasına bakarak, 
strese yol açan durum nedeniyle hayvanın sıkıntı çekip çekmediğini veya onun 
hayvan refahı üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını anlamaya çalışınz. Bir 
stres tepkisi, merkezi sinir sisteminde homeostaz için potansiyel bir tehdit algılama-
sı ile başlar. Strese yol açan uyancıtun aslında bir tehdit olup olmadığı her zaman 
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çok önemli değildir, önemli olan hayvanın onu kritik bir tehdit olarak algılamasıdır. 
Merkezi sinir sistemi bir tehdit algıladığmda, savunma amaçlı olarak şu fizyolojik 
tepkiler geliştirilir: Davranışsal tepki, otonom sinir sistemi yanıtı, nöroendolcrin 
yanıt ve bağışıklık yanıtı. Örneğin birçok stres faktörü söz konusu olduğunda ona 
karşı ilk fizyolojik tepki, kuşkusuz en hızlı ve en ekonomik tepki olan davranışsal 
bir tepki oluşturulur. Hayvan kendini tehditten uzaldaştırarak stresi önlemede başa-
rılı olabilir. Bir düşmamndan kaçarak veya vücut sıcaklığı yükselmişse bir gölge 
arayarak davranışsal tepkiler geliştirir. Ancak unutulmamalıdır ki, davranışsal tep-
kiler her zaman yeterli olmaz ve tüm stresörler için uygun değillerdir. Ayrıca hay-
vanların davranışsal seçeneklerinin smırlandığı veya engellendiği durumlar da ya-
şanabilmektedir. 

Stresörler, otonom ve limbik sinir sistemi tarafından hücresel ve organizmik 
homeostaz için önemli birer risk ve tehdit olarak görülen gürültü, ışık kirliliği, is-
tenmeyen ve ağır koku, yüksek veya düşük basınç, travmalar gibi fiziksel uyarıların 
bir sonucudur. Bunun yanı sıra, psikolojik olarak duygu durumu etkileyen bilişsel 
etkiler, algı ve hafıza uyaranlan da birer stres faktördür. Bu kapsamdaki uyaran ve 
uyarılara karşı hayvan bir refleksle veya istemli hakaretle yanıt verebilir. Bu yanıt 
kimi zaman hiç beklenmedik, uygun olmayan hatta hayati riskler içeren tepkiler 
şeklinde de olabilir. Değişen bu tepki spektnımu daha çok hissedilen korku, mah-
rumiyet gibi yoksunluklar ve risklere dayalı anksiyete ve ağn ile de ilişkilidir. Ağrı 
ve acı duygu durumu değişimleri hayvanda değişen savunma reflekslerine, travma-
tik hakaretlere ve yaralanmalara neden olabilir. Acı ve ağn durumu olmayan bazı 
tablolarda hayvan yiyecekten, sudan, eşinden, ailesinden veya arkadaşlarından yok-
sun kalma korkusu veya Idsıtlanmışlık algısıyla psikolojik strese girebilir. Bütün bu 
koşullar, risk altındaki hayvanı anlamak, ona yaklaşmak ve müdahale etmek için 
bilinmelidir, ayrıca o koşullarda hayvanın kurtulmak veya korunmak amacıyla daha 
tehlikeli koşullara yönelebileceği de düşündürmelidir. 

Tehlike anında medulla oblangatadaki serotonin ve norepinefi-in salgılayan hüc-
reler aktive olur, her iki hormonun sentezi ve sahrumı artar. Norepinefrin ve seroto-
nin salmırm ile hedeflenen olay, daha ziyade nöromodülasyonun sağlanmasıdır. 
Nöromodülasyon, elektriksel uyarılar, ilaçlar ve biyolojik maddelerin sinir sistemi-
nin belirli noktalarına hedefi ve düzenli olarak iletimi ile ilgili fizyolojik süreci 
tanımlar. Nöromodülasyon ile, değişen içsel ve çevresel koşullara uyum amaçlı 
olarak hedeflenen vücut bölgelerinde elektriksel ve kimyasal snaps aktivitesinin 
regülasyonu sağlanır. Herhangi bir tehlike anında septum ve hipokampus aktiftir, bu 
nedenle serotonin ve norepinefrin salımmındalci artış sinaptik süreci hızlandırarak 
hayvan da uyanıldık, dikkat kesilme ve anksiyeteye yol açar. Hayvanın limbik sis- 
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teminde kayıtlı tehlike işaretlerinden biriyle karşı karşıya kalması durumunda, sep-
tum ve hipokampus uyarılır, medulla oblangatadakiserotonin ve norepinefrin hücre-
leri de uyanlır. Bu yüzden, anksiyete tedavisinde kullamlan kaygı ve korku giderici 
anksiyolitik ilaçlar, beyin sapmdaki GABA transmisyonunu arttınp ön beyinde 
serotonin venorepinefrin salımmını baslulamak suretiyle etki gösterirler. 

Yaşam riskinin ve tehlike algısmın yüksek olduğu yaralanma ve travmalarda, uzun 
süren açlık ve susuzlukta, oksijensiz kal/nada, alişık olunmayan ve uzun süre etkili 
aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı nem ve aşırı kuru ortamlarda fizyolojik stres; yalnı7lık 
veya kalabalıkta, gürültülü ortamlarda, av olma konumuna düşülen durumlarda, aşırı 
düşük ve yüksek pH koşullarında, ağır yük ve baskı altında kahrımasmda, düşmana 
maruz kalmada, yuvasıııı, eşini, ailesini, arkadaşım veya yavrusunu yitirme süreçlerin-
de anksiyete ve psikolojik stres yaygın görülen bir durumdur. Aslında anksiyete, belle-
ğin endişe verici, tehdit edici düşünceler hâkimiyetine girdiği, algı, hatırlama, mukaye-
se ve değerlendirme gibi nörofizyolojik süreçlerin olumsuz etkilendiği bir kognitif 
durumdur. Amigdala gibi emosyonel süreçlerle ilişkili sistemler, tehdit olarak algıla-
dıldan bir durumla karşılaştıklannda, işleyen belleği konu üzerine yoğunlaştındar. Bu 
durumda işleyen bellek, diğer kortikal ağlar ve hafıza sisteminden o olaya ilişkin bilgi 
alır, aldığı bu enformasyon doğrultusunda ne yapacağına dair bir karar verme süreci 
başlatır. Bu kapsamda, mevcut uyaram, içeriğini ve tehlike işareti veren durumla ilgili 
yaşanmış tecrübeleri değerlendirmek üzere hipokampus ile etkileşim ve iletişime girer. 
Bu nedenle, hangi nedene dayamrsa dayansm, tüm stres durumlarında insan ve hay-
vanlarda hipokampus aktiftir. Işleyen belleğin elde ettiği veriler, hayvana içinde bu-
lunduğu koşullarda tehdit altmda olduğunu hissettiriyorsa veya karşılaşılan ortam ve 
koşullar tammlamakta zorlamhyorsa veya nasıl davramlacağı konusunda karasızlık 
oluşuyorsa psikolojik stres ve anksiyete tarzı duygu durum tabloları beklenir. 

STRESLI HAYVANDA ENDOKRIN SALGI 
MEKANIZMALAR' VE ETKILERI 

Kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF), hipofiz ön lobundan ACTH salgılatır. 
Normalde sürekli ama az salgılanan ACTH, stres faktörleri varliğında yaklaşık 
olarak 20 kat artan bir sahi= gösterir. ACTH etkisi ile adrenal kortekstenkortizol 
salınımı artınlır. Böylece, glikojenoliz artar, protein yapımı azalır, yıkımı artar, 
karaciğere aminoasit akışı kolaylaşıır. Bu aminoasitler glikoneogenez ve protein 
sentezinde kullanılır. Ayrıca; yağ depolarından yağ asitleri mobilize edilir; lökosit 
diapedezi azaltılarak iltihap (infiamasyon) baskılamr; eosinofil lenfosit sayısı azaltı-
lırken eritrosit miktarı arttınlır; İg düzeyi ve histamin miktarı azalthr, böylece aler-
jik reaksiyonlar bloke edilmiş olur. Kan basıncı artışlyla birlikte damarların acirena- 
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line duyarlılığı ve karaciğerde angiotensin yapımı yükselir; gastrointestinal sistem-
de hipersekresyon ve hiperasidite gelişir; mental aktivite işlevselliği artar. 

Adrenal medulladan salgılanan katekolaminler adrenerjik sinir uçlarından da sa-
lınmaktadır. Noradrenalini adrenaline dönüştüren enzim adrenal medullada yüksek 
düzeyde olduğundan adrenalinin önemli oranda sentezi buradadır. Noradrenalin alfa 
reseptörler üzerinden periferik dolaşımı etkiler, adrenalin ise 131 ve 132 reseptörler 
üzerinden metabolizmayı ve kalbi etkiler. 131 kalbin uyarılması ve lipolizden, 
B2bronkodilatasyondan sorumludur. Stresör ile uyanlan sempatik sistem, adrenal 
medulladan adrenalin salgılanımmı arttınr. 

Adrenalinin bilinen etkileri şöyle listelenebilir: 

1. Kalp kasında kasılma gücü, kasılma ve ileti hızı artışı. Kanamayı engellemek 
amaçlı olarak yüzeysel deri damarlarında vazokonstriksiyon. 

2. Akciğerlerde bronkodilatasyon; solunum derinliği ve hızında artış. 

3. Renal vasokonstriksiyon ve glomerüler filtrat azalması; renin-angiotensinin 
aktifienmesi sonucu aldesteron artışı ve vücutta tuz, su tutulumu. 

4. Glikojenolizde artış. 

5. Yağ dokudan yağ asitleri mobilizasyonu. 

6. Beden ısısı artışı. 

7. Pupiller dilatasyon nedeniyle görme alanında artış. 

8. Mental aktivite artışı. 

9. Aktif organ ve dokulara kan akımında, oksijen alım ve kullanımında artış. 

Stres hormonlan diyebileceğimiz adrenalin ve kortizolün salgılanmasındalci ar-
tışla, bu iki hormonun fizyolojik etkileri sonucu hayvan direnç döneminde stresörle 
başa çıkmaya çalışır. Bir hayvan yaşarken pek çok defa strese karşı genel adaptas-
yon sendromunun ilk iki evresini yaşayabilir. Ancak stresör çok güçlü ise, yani 
hayvan vilcudu direnç döneminde stresörle başa çıkamaz da organizma tükenme 
evresine girerse psikosomatik hastalıklar veya ölüm gelişir. Tükenme evresiııi baş-
latan ise stres hormonlannın aıtıııış ve uzamış etkileridir. 

ACİL DURUMLARDA KARDİYOVASKÜLER DÖNGÜ 

Acil duruma maruz kalan hayvanın yaşadığı tablo ne olursa olsun, temel fızyolo-
jik göstergelerinin o koşullarda nasıl olduğunun bilinmesi önemlidir. Bu amaçla 
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hayvanın nabzı, kan basıncı, vücut sıcaklığı, pupillar refleksi, deri durumu ve hare-
ket yeteneği önemli fizyolojik göstergelerdir. Şok, beyin, akciğerler, böbrekler gibi 
hayati organlarmda kanlanma yetersizliği, düzensizliği ile karakterize dolaşım yet-
mezliğidir. Hayvanda, kalp atım hacmi, damar direnci ve kan hacmi üçlüsü ile ilgili 
göstergelerin biri veya tümü herhangi bir nedenle eşik değerlerin altına düşmüşse 
şok tablosu gelişebilir. Kalp kasılma sayısı ve şiddeti ile damar direnci, sempatik 
sistem etkisinde artarken, parasempatik etki altında kalp ve damarlarda tonik bir 
gevşeme, kasılma şiddetinde ve hızında azalma, damar direncinde yumuşama izle-
nir. Her hayvan türünde, vücut ağırlığı ile orantılı olarak, ağırlığın yaldaşık %7-8 
kadarını kan oluşturur. Bu oran, canlı büyüklük olarak küçüldükçe, kana olan ihti-
yaç hatta dolaşım sistemine duyulan ihtiyaç azaldığından, kan hacmi azalmaktadır. 

Bütün şoklarda ya kan kaybı veya kalbe dönen kan miktarı azalmıştır. Bu tablo-
da, dokuların beslenememesi ve kan basmcuun düşmesiyle hayvanda bilinç kaybı, 
bilişsel bulanıklık, hızlı ve zayıf nabız, hava açlığına bağlı solunum güçlüğü, şiddet-
li susuzluk, deride nemlilik, deri ve mukozalarda solg-unluk, idrarda azalma, bunaltı, 
uyuklama, huzursuzluk ve bazen saldırganlık durumlarına yol açabilir. Şolctaki 
hayvanda bu belirtilerin tümü bir arada görülmeyebilir, tek başına bunlardan birinin 
görülmesi de şok tablosuna işaret olmayabilir. 

Tıbben altı şok tipi tanımlanmıştır, bunlara değineceğiz. Şok gelişen hayvanda, 
şoka karşı savunma mekanizmaları geliştirilmesi fizyolojik olarak beklenen süreç-
lerdir. Özellikle travmalara karşı endokrin cevap hemen gelişir ki en önemlisi adre-
nal medulladan (böbrek üstü bezi iç kısmından) adrenalin ve noradrenalin salgılan-
masıdır. Noradrenalin ayrıca tüm dokularda akson terminal plaklanndan da salmır. 
Adrenalin daha ziyade kalp uyarım, atun ve pompalama işlevlerini hızlandınr, güç-
lendirir, destekler. Noradrenalin de arter/arteriyolleri daraltarak, ritmi artan kalple 
birlikte kan hacmi kaybına bağlı yetersizlikleri tamponlamaya çalışır. Böylece, 
dokulara en azından bir süre daha yaşam imkânı sağlayacak besin maddeleri ve 
oksijen ulaştırılmış olur. Şok esnasında, öncelikle kanlanması gereken vital organlar 
olan beyin, kalp ve böbrekleri korumaya yönelik bir savunma mekanizması da dik-
kat çeker; perifer dokulan besleyen arter ve arteriyoller kapanacak derecede çaplan 
daraltılarak kanın bu üç organda artırılması sağlanır. Bu durum sempatik aktivasyon 
olarak bilinir, şok sırasında deri ve ekstremitelerin soğuk, nemli olmasına yol açar. 
Buna rağmen, kan ve plaısna kaybı düzeltilemez de beyin yeterince kanlanmazsa 
hayvan bilincini yitirir. Gelişen hipoksi nedeniyle arteriyollerin gerimlerini kaybe-
dip genişlemesi sonucu karın organları ve periferde göllenen kan geri dönemezse 
şokta geriye dönüşün mümkün olmadığı evre başlar. 
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KARDİ YAK ŞOK: Enfarktüs, kalbe bası, aritmiler gibi nedenlere bağlı olarak, 
kalbin sistolü sırasında pompalanan kan miktarının düşmesi sonucu gelişir. Bu tab-
loda kalbe gelen miktarı azalacağı için dakika atım hacmi de azalır. Hayvanın özel-
likle göğüs ve boyun bölgesini sıkan, baskılayan nesnelerin etkisinin kaldırılması, 
aşın efor sarf etmesinin engellenmesi, çevresinin sakinleştirilmesi önemlidir. 

HİPOVOLEMİK ŞOK: Yaralanmalarda, dolaşımdaki kan hacmi, kanayan da-
mara ve kanama odakları= yaygmlığına bağlı olarak kısa sürede azalabilir. Kan 
hacminin yaklaşık olarak beşte birinin kısa sürede kaybedilmesine bağlı gelişen 
şoldar hipovolernik şok olarak tammlamr. Travmalara bağlı iç ve dış kanamalarda, 
kanayan bölgenin tamponlanarak kanamanın baskılanması, hayvanın hekim göze-
timine alınması gerekir. Ağır yanıklarda, ak-at barsak tıkanmalannda, uzun süren 
aşın ishal ve kusmalarda, vücut sıvı bölüklerinin dengelenmesi amaçlı yer değiştir-
mesi nedeniyle çok fazla plazma damar dışına çıkar ve bir hipovolemik şok tablosu 
gelişebilir. Yanık ve kusmaya bağlı şoklarda hekim müdahalesi gerekir, aşırı ishale 
bağlı sıvı kaybı nedeniyle bir şok düşünülüyorsa, hayvana münücünse ayran, su 
içirilebilir. 

SEPTİK ŞOK: Balcteriyel endotoksinler etkisiyle kardiyovasküler yetmezlik ve 
hipotansiyon yoluyla hayvanda septik şok sık karşılaşılan acil durumlardandır. Ara-
zi koşullannda hayvana batan, yaralayan nesnelerden veya açık yara bölgesinden 
mikrobiyel kontaminasyon sonucu hayvanlarda septik şok gelişebilmektedir. Hay-
vanın hızla hekime, medikal imickılara ulaştınlması gereken bir tablodur. 

ANA FLAKTİK ŞOK: Hayvanın zehirli bir başka hayvanın saldırısına uğraması, 
anlam hücumu, bazen değişik tozlara maruziyet, alerjen maddeler içeren bir şeyi 
yemesi gibi durumlarda alerjik reaksiyonlara bağlı olarak hayvanda solunum sıkın-
tısı ve siyanozun eşlik ettiği bir şok tablosudıır. Hasta şok pozisyonuna getirilmelive 
hekim kontrolünde olması sağlanmalıdır. 

NÖROJENİK ŞOK: Şiddetli travma, ısınlma, yüksekten düşme gibi faktörler 
sonucu, kan damarlarının genişliği denetleyen sinirsel ileti yolağının kesilmesine 
bağlı olarak kalp atımlan ve damar direncinin azalması ile oluşan şoktur. Tüm şok-
larda olduğu gibi, solunum yolu açıklığı, solunumun devamlılığı sağlanarak hayvan 
hekim kontrolü altına alınmalıdır. 

PSİKOJENİK ŞOK: Aşırı korku veya anksiyete bağlı olarak hayvanın bayılma-
sı tablosu psikojenik şok olarak tammlamr. Düşme sırasında hayati bir travma 
oluşmamışsa, düşen hayvanın beynine yeterince kan gitmesi sonucu bir kaç dakika 
içinde kendini toparlar ve ayağa kalkar. 
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ACİL DURUMLARİN FİZYOLOJİK TABLOSU: STRES VE 
ŞOK ETKİLEŞİMİ 

Şok hem bir fizyolojik tablodur hem de bir duygu durum ifadesidir. Fizyolojik şok 
yaralı insanlarda da, yaralı evcil ve yaban hayvanlarında da ölüm nedenleri arasmda 
ilk sırada yer alır. Yaralı hayvanla ilk karşılaşan kişi, zamanın iyi yönetilmesi gereken 
bu süreçte, fizyolojik açıdan çok önemli konumdadır, hayvanın yaşadığı şoku ve stre-
si en aza indirmek için en iyi paydaş o kişidir. Yaralanma veya diğer durumlarda 
hayvanın yaşadığı şok, aslmda ısı ve sıvı kaybeden hayvan vücudunun o olaya karşı 
doğal tepkisiclir. Hem evcil hayvanlar hem yaban hayvanları, böyle bir durumda bir 
insanla karşılaştıklarmda veya ortamlarının değiştiğini fark ettilderinde fizyolojik 
stres yanı sıra ek bir stres yaşamaya başlar (Resim 2). 

Resim 2. Acil durumlarda izlenen psikolojik şokun gözler ve yüzdeki ifadesi 

Bu durum zaten şok tablosu hâkim olan bir hayvanın ölümüne yol açabilir. 
Yaralı bir kuşu avucunuzda biraz da korumak amacıyla sıkı tutmak, bir kediyi 
kucağınızda öyle taşımak benzer sonuçlar doğurabilir. Korku, gürültü, yabancı 
kişi, bilinmeyen ortam, aşırı soğuk ve sıcak, hayvanın stresine ciddi katkıda bulu-
nan ve sık karşılaşılan nedenlerdendir. Yaralı bir hayvanm fizyolojik ve psikolo-
jik durumunu daha da kötüleştirmeden nasıl yaklaşılacağı ve nasıl taşınacağma 
dair verilere uyularak hayvanın gerilimini kontrol etmek, azaltabilmek mümkün-
dür (Resim 3, Resim 4). 
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Resim 3. Acil duruma maruz yaban hayvanlarını örtülü tutmak ve taşımak, ele alınma stresini azaltır. 

Resim 4. Sokak hayvanlarını ele almadan taşımak fızyolojik stresi azaltmada önemlidir. 

Zorda kalmış veya yaralı bir hayvan evcil olmasa bile onu gözetim altında tut-
mak, evde beslemek ve rahatlatmak isteği çok doğaldır. Ancak fizyolojik ve orga-
nizraik güvenliği açısından, hayvanı uzmana ulaştıracak yolu tercih etmek en doğru 
yoldur. Zor koşullardaki bir hayvanın temel gereksinimleri, düzeltilmesi veya ko- 
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runması gereken fizyolojik göstergeleri ve eğer varsa yapılması gereken tıbbi mü-
dahale için zamanla yanşıldığı unutulmamalıdır. 

Stres genellikle tehdit edici, sinir bozucu, kontrolümilz dışında olduğunu düşündü-
ğümüz uyaranlar karşısında çalışan mekanizmadır ve bu hayvanlar için de geçerlidir. 
Çoğu hayvan yoksun kaldığmda, engellendiğinde, tehdit edildiğinde veya korlctuğımcia 
tepki verir. Bu tepki, uçma girişimi, sıçrama, saldınna veya korkutma veya sinme, kaçma 
şeklindedir. Bu tepkiler sırasurda vilcutta oldukça yoğun ve karmaşık biyokimyasal ve 
fizyolojik değişimler meydana gelir. Şöyle ki: Amigdala, sempatik otonom sinir sistemi-
nin uyarılması için hipotalmosu uyarın Adrenal medulla da uyarılır. Uyarıları adrenal 
medullasinirleri, sinirler organlarla temas ettiğinde katekolaminleri (epinefrin norepinef-
rin) salgılatır, böylelilde organlar çok güçlü işlevlere hazır ve dirençli hale gelir. Kalbin 
ka.sılma gücü, atun sayısı, kalp debisi artarken damarlar da bu koşullara uygunlaşır. Be-
yin kan dolaşımı artınhr, bu durum mental aktiviteleri olumlu etkiler. Karaciğer ve kas-
lardalci glikojenin glikoza dönüşümü artmlarak hücrelerin beslenmesine destek verilir. 
Sempatik aktiviteyle bu gelişmeler yaşanırken, yine hipotalamus uyarımı sinir uçlarından 
opiyatlann saluumıyla post sinaptik potansiyeli inhibe edici etkiyi artırırlar. ACTH salgı-
latıcı hormon uyarıını ile adenohipofizden ACTH, o da adrenal korteksten kortizol sahru-
şma yol açar; yağlarm mobilizasyonu ve karaciğere akışı artan aminoasitlerin glikoza 
dönüşilmü ile hücreye besin maddesi sağlamr. Kortizol inflamasyonu baslcılarp, alerjik 
reaksiyonlan inhibe ederek fizyolojik siireçleri korumaya da çalışır. İntermediyer hipo-
fızden salman endorfinleracı, ağn ve anksiyeteyi kontrol altında tutmaya çalışırken, enke-
falin, metenkefalin gibi opiyatlarm sahi:umm uyararak sinaps inhibisyonu desteklenir. 
Gonadotropin saluurnı baskılanarak FSH ve LH, dolayısıyla ovulasyon ve spermatozoon 
üretim ve kapasitasyonu baskılamr, bu nedenle hayvan normalde bekelenen cinsiyet, 
tepkilerini gösteremez. Prolalctin de etkilenir, hayvanın sütü stres koşullarında azalır. 

Stres koşullarında önce saldınna, bir kavga ve uçuş tepkisi gösterilir. Bu işe ya-
ramazsa korunma ve çekilme cevabı gelişir. Korunma, çekilme tepkisi bir hayvan 
için sessizlik ve depresyon demektir. Hayvanın bu davranışını "yardım etmeye ça-
lıştığımızı anlamışlık" gibi yorumlamak doğru olmayabilir. Çoğunlukla vagus sini-
rinin aracılık ettiği fizyolojik olaylar nedeniyle, tamamen durma noktasına gelmiş 
kan dolaşımı, damar tıkanddığı, kalp hızı düşüşü, iştah kaybı hızla düzeltilemedi-
ğinde hayvan ölebilir. 

Stres kümülatif bir süreç olarak görülebilir. Yani tek başına önemli olmayan bir-
çok stres nedeni, hayvanı ardı ardına veya eşzamanlı etkilediğinde hastalık veya 
ölüm eşiğine ulaşılabilmelctedir. Bu stres faktörlerinden ön öncelikli olanlar; yabani 
hayvanlar için insan ve insan müdahalesi, güvenli olmayan yerler, sesler, kokular, 
hayvanın alıştığı yiyecek ve su eksikliği, yaralanmalar, sıcak ve soğuğa maruziyet 
ve akut etkili toksinlerdir. 
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SIK KARŞILAŞILAN BAZI ACİL DURUMLARA AIT 
FİZYOLOİK TABLOLAR 

1. Gıda Alımı veya Temas ile Kimyasal Zehirlenmeler 

Konumuz kapsamındaki zehirlenmeler daha çok alcut zehirlenmelerdir, zaten ze-
hirlenmelerin %99'u akut oluşmaktadır. Zehir, çok küçük miktannın bile homestazı 
bozabildiği kimyasal maddedir. Toksik maddenin karalcterine göre fizyolojik döngüye 
etkileri değişir. Yakıcı maddeler daha ziyade temas ettikleri dokuyu tahrip ederken, 
nörotoksik ajanlar çnpmmadan sedasyona kadar değişen geniş spektrumlu etkilere yol 
açabilirler. Böcek ve yılan zehirleri anaflaktik şok nedeni olarak sıklıkla karşımıza 
çıkarlar. Kalp ve dolaşım işlevlerini bozarlar, alyuvarlan yıkılmayabilider. Solunumu 
deprese ederek dispneye, uyararak talcipneye yol açabilirler. Bunlar, zehirlenmelere 
bağlı acil durumlarda öne çıkan fizyolojik tablolardır. Zehirlenmelerde, karaciğer ve 
böbrekler gibi yaşamsal organların temel işlevleri bozulmuş, sinirsel etkilenme nede-
niyle koma, güç solunum, solunum durması gelişmiş, hipotansiyon, aritmi, şok ve 
kalp durması gerçekleşmiş olabilir. 

Resim 5. Zift çukuruna düşmüş bir köpekte deli yoluyla toksik maddeye maruziyet. 

2. Başka Hayvanlar Tarafından Sokulma ve Isırılmalar 

Sokma ve ısınma yeteneği olan hayvanlar, insanların yanı sıra diğer hayvanlara 
da saldırabilmelctedir. 
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Yüz bin arı türünün bilindiği bir dünyada en fazla sokma eylemi anlara aittir. 
Hayvanın an veya böcek tarafindan sokulduğu yerin durumuna, sokan hayvan veya 
hayvanların enjekte ettiği zehirin şiddetine ve sokulan hayvanın hassasiyetine göre 
değişen fizyolojik tepkiler izlenir. Lokal ağn, eritem, ödem, şişlik ve kaşıntıdan 
başlayan şok ve ölüme kadar uzanan süreçlerle karşılaşmak mümkündür. Boyun ve 
dil köküne yakın bölgelerden sokulmuş hayvanlarda solunum problemleri gelişebil-
diği bilinmektedir. Genellikle, hafif sokmalarda ürtiker (yaygın kaşıntı ve kızank-
lık), hayvanda anksiyete ve lokal ödem tablosu izlenir. Orta şiddetteki vakalarda 
halsizlik, kusma, abdominal ağn, generalize ani ödem tablosu ve solunum güçlüğü 
yaşanabilir. Ağır ve ciddi durumlarda solunumun neredeyse engellendiği dispne 
tablosu, konfilzyon, kaslarda tonus kaybı ve kasılma yetersizliği, anaflaktik şok ve 
ölüm görülebilir. Ölüm daha çok, bir anda birden çok anımı (örneğin yüzlerce an-
nın) saldırısı durumunda, ilk bir saatte müdahale edilemeyen hayvanların yaklaşık 
üçte birinde görülür. 

Bilinen yaklaşık 500 zehirli akrep türünden 10 tanesi, ülkemiz endemik akrep 
türlerindendir. Akrep zehiri, periferal sinir sisteminde şiddetli uyanma yol açan 
nörotransmiter madde salımmına yol açmaktadır. Zehirin türü ve şiddetine göre, 
akrep tarafından sokulan bir hayvanda lokal ağn, ödem ve kızanklık, terleme, kus-
ma, diyare, titreme, sekresyonlarda artış, kas aktivitelerinde zayıflama, uyuşukluk, 
hipotansiyon (bezen hipertansiyon), pulmoner ödem, siyanoz, beyin, beyincik ve 
medulla oblangata fonksiyonlannda bozulmalar, aritmi ve kalp yetmezliği ile sen-
kop durumları izlenebilir. 

Dünyadaki 15 yılan familyasmdan 5 tanesi zehirli türleri banndınnaktadır. Bun-
lardan Viperidea türü ülkemizde de bulunmaktadır. Yılanlar genellikle çekingen ve 
ürkek hayvanlardır. Isırma, rahatsız edildiklerinde, sılcıştırıldıklarmcia veya bir hay-
vanı ayları olarak gördüklerinde gerçekleşmektedir. Yılan ısırmasında oluşan tepki-
sel fızyolojik koşullar, enjekte edilen venom miktarı, yaralı hayvanın cüssesi, yaşı, 
fızyolojik dayamm kapasitesi yanı sıra yılanın cinsi ve büyüklüğünden etkilenmek-
tedir. Zehirsiz yılanların da ısınma refleksi olduğu göz önünde bulundurulduğımda, 
yılan ısırmasına maruz kalan bir hayvanda, eğer büyük bir yılan tarafmdan sılulıp 
sarmalanma sonucu solunum-dolaşım fonksiyonları bozulmamışsa, bir fizyolojik 
değişiklik izlenmez. Zehirli yılan ısırmalarmda, lokal bir kızanklık, yanma, deri altı 
kanama nedeniyle ekimoz oluşabilmektedir. Şişlik yayılmaya, kızanklık morluğa 
dönüşmeye başlar. Hayvanda kusma, selcresyon artışı, kas zafiyeti, eritem, konfliz-
yon, koagulopati, pulmoner ödeme bağlı solunum güçlüğü, hipotansiyon, solunum 
arresti, böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Yılan zehiri merkezi sinir sistemi fonk-
siyonlarını hızla bozmakta, kanda eritrositlerin parçalanmasına yol açmaktadır. 
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	 noti 

Ülkemizde yaygın olmasa da bazen hayvanların örümcekler tarafından ısırıldığı, 
buna bağlı olarak tokserni, merkezi sinir sisteminin etkilenmesine bağlı sinir felçleri 
ve kramplar gelişebilmektedir. 

Evcil yaşamda köpeklerin özellikle kedileri ve daha küçük köpekleri ısırması, 
yaban hayatında ise, büyük kediler, yaban köpekleri ve kutlar, domuz veya ayılarm 
saldırısma maruz kalmış hayvanlarla karşılaşmak mümkündür. Basit bir ısınIcta 
eğer bir kontaminasyon yoksa ciddi bir fızyolojik tepki gelişmez, derin ısırılclarda 
tetanoz, kuduz gibi enfeksiyonlar gelişerek fizyolojik homestaz bozulabilir. Isıran 
hayvanın ağzındaki bakteriler, yaralı hayvanda yangı reaksiyonlarma yol açabilir. 
Yaralamanın şiddetine bağlı olarak, kan kaybı, hipoternıi ve dolaşım bozuklukları 
gelişmesi mümkündür. 

3. Suya Düşme ve Çamura Saplanma İle Ilgili Acil Durumlar 

Suyla veya sıvı bir kimyasal ortamla temas halindeki bir hayvan, havayla oluşan 
konveksiyona göre daha hızlı ve fazla ısı kaybeder, vücut sıcaklığı daha hızlı deği-
şir, soğuk suda hızla soğur, termal veya diğer sıcak sularla temasta hızla ısınır. Aşırı 
soğuk suya düşen veya atılan bir hayvanda beyin ortama hemen adapte olamaz, 
kalpte ektopik atımlar ve taşikardi, solunumda ise hiperventilasyon başlayabilir. Bu 
tablo soğuk şoku olarak da tarnmlanmaktadır. Hiperventilasyon, hayvanın ihtiya-
cmdan fazla ve hızlı nefes alıp vermesidir; daha çok yoğun korku ve anksiyete du-
rumunda gelişir. Stres fizyolojisi oluşturan zor koşullar, acil durumlar bu tablo için 
oldukça uygundur. Sık nefes alıp verme sırasında, alveoller ve dolaşımdakiCO2 
miktarı düşerken, 02  miktarı yükselmez. Bu durum kan pIrsınm yükselmesine 
(göreceli olarak artan bikarbonat miktarı nedeniyle) respiratuar alkaloziseyol aça-
rak hayvanın sersemlemesine„ ayakta durma güçlüğü yaşamasına hatta bayılması-
na neden olabilir. Düşük CO2  seviyesi nedeniyle hayvanda solunum merkezi uya-
nlmayacağından nefes alma gereksinimi duyulmaz, bilinci kaybolan hayvan sudan 
çıkamayabilir. Su yutma, halsizlik, soğuk, çamura saplanma veya yosunlar gibi su 
ekosistemine ait engeller panik ve sonuçta boğulma riskini artırır. Bu durumun 
yaşandığı ortam tatlı su ise, alveollere dolan su hızla kana geçerek kanı dilue etmek-
te, osmolaritesi bozulan kandaki eritrositler parçalanmaktadır. Turlu su ortamında 
ise, bu sefer hızla kandan alveollere plazma geçişi nedeniyle alveoller dolmakta, 
oluşan akciğer öderni nedeniyle kanın oksijenlenmesi mümkün olmamaktadır. 

4. Güneş Çarpması ve Sıcağa Maruziyette Fizyoloji 

Araç içerisinde sıcak havada uzun süre bırakılmış veya kapısı penceresi kapalı 
güneşe maruz, sıcak bir odada unutulmuş hayvanlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. 
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Homeotermik hayvanlarda fızyolojik vücut ısı değerleri birbirine yakın da olsa 
hayvan türlerine özel sınırlar mevcuttur, bu eşiğin aşılması ölümcül sonuçlara yol 
açabilmektedir. Sıcak etkisiyle karşılaşılan durumların başlicalan, sıcak kramplan, 
sıcak bitkinliği, sıcak ve güneş çarpmalandır. Hayvan vücudu termoregillasyon 
amacıyla ya ısı üretir veya ısı kaybeder. Tavan değerlerin üstünde ısı artışı engelle-
nemediğinde, hayvanda susama, halsizlik, baş dönmesi, anksiyete ve bayılma 

Sıcak stresi sıcak bir ortamda bulunmaya bağlı olarak hissedilen rahatsızlıktır. 
Aşırı yorucu fiziksel aktivite ve performanslar kaslarda sıcak lcramplan oluşturur. 
Yüksek sıcakliktan dolayı kaybedilen su ve elektrolitlere bağlı oluşan halsizlik sı-
cak yorgtmluğudur. Hipertermi, metabolik hastalıklar veya çevresel etmenlere bağlı 
olarak, hipotalamustaki ısı kontrol merkezlerinin koordinasyonunun bozulması 
nedeniyle hayvanın vilcudunda yüksek ateşin hakim olması tablosudur. Sıcak çap-
ması, sıcak bitkinliği, güneş çarpması tablolarında, hayvanda halsizlik, konfilzyon 
(sersemlik) ve konvülsiyon, hatta koma gelişebilir. 

5. Soğukta Kalma, Buzlu Ortama Düşme, Hipodermi ve Donuklar 

Aşırı soğuk maruziyetinde en yaygıın iki durum hipotermi ve lokal donmalardır. 
Donmuş bir suya düşen veya tüyleri derisi aşırı soğuktan korunmaya müsait olma-
yan bazı hayvanların karşılaştığı acil durumlardan biri de hipotermi ve donuldardır. 

Aşırı veya orta derece hipotermide hayvanda atrial ve ventriküler disritmi 
Hipotermi durumunda ilk solunum tepkisi, soluk alıp verme hızının artınl-

masıchr. Vücut sıcaklığı düştüğünde medulla oblangatadaki solunum merkezi dep-
rese olmaya başlar. Progresif olarak dakika hacminin de düşmesiyle metabolik hız 
azalır. Karbondioksit üretimi azalacağı için respiratuar alkaloz gelişir. Hipotermide 
pH tipik olarak yükselir, bu durum, hayvanı koruyucu bir refleks olarak ortaya çı-
kar. Vücut ısısı düştükçe sinir sistemi aktivitesi azalır, EEG dalgalan yavaşlamaya 
başak. 20°Cnin altmda beyin aktivitesi görülmez. Böbreklerdeki yanıt, renal akını 
ve glomerul filtrasyon hızı azalmasına rağmen diürezin uyarılması şeklindedir. 
Hipoterminıin kanın koagulasyonunu bozarak koagulopati gelişimine yol açtığı bil-
dirilmiştir. 

6. Yüksekten Düşmeye ve Cisim Çarpmalarma Bağlı Kırık ve Çıkıklar 

Kemik bütünlüğünün bozulduğu kırık tablosunda, kemikle ilişkili deri bütünlüğü 
bozulmuşsa açık kırık, deri yaralanmamışsa kapalı kırık mevcuttur. Açık larıldar 
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kapalı kırildardan daha zor ve tehlikelidir. Çünkü daha fazla kan kaybı oluşur. Dış 
ortamla temas eden kemik ve dokular için kontaminasyon ve enfeksiyon riski var-
dır. Kınğm yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak hayvanda ağn, inleme, heraket güçlü-
ğü hatta hareket edememe, kan kaybı nedeniyle genel durum bozulduğu gelişebilir. 
Lokal şişme ve ekimoz da izlenebilir. 

Eklemi oluşturan kemik uçları, herhangi bir travmave zorlamma bağlı olarak 
normal yerleri dışında bulunuyorsa çficık oluşmuştur. Hayvanda, çıluk olayının yeri, 
süresi ve büyüldüğüyle orantılı olarak ağn, lokal şişme, ödem ve hereket edememe 

7. Ateşli Silah Yaralanmaları ve Travmalara Bağlı Uzuv Kopmaları 

Yaban hayvanları= sıklıkla maruz kaldıkları bir acil durumdur. Ateşli silahın 
tipi, kalibresi, kullanılan merminin tipi, barut veya kurşun miktarı, mermi çıkış hızı, 
hayvana isabet eden mermi sayısı, merminin yaraladığı doku gibi faktörler hayvanın 
fizyolojik tablosunda etkilidir. Kan kaybına bağlı ölümler, doku yaralanmasına 
bağlı olarak uçma, hareket etme engellilikleri yayguıdır. 

Yaban hayatında veya evcil yaşam koşullarında bir kaza, bir travma nedeniyle 
ekstremitesi veya vücudunun bir kısmı sıkışan, kopan hayvanda en önemli risk 
devam eden kanamadır. Eğer olay alcut ise implantasyon imkânının yitirilmemesi de 
önemlidir. Bu durumlarda, kanama tamponlamışsa ampute dokunun ulaştırılması 
süreci önemsenir. 

8. Yaşama Ortamından Uzaklaşma 

Bu tablonun daha çok yaban hayatına mensup hayvanlara ilişkin yaşandığını 
söyleyebiliriz. Çoğu zaman nedeni bilinmeyen bir şekilde, bazen bir balıkçı ağıyla 
veya ateşli silahla veya mekanik cisimlerle yaralamalara bağlı olarak kıyıya vuran 
balinalar, yunuslar; uçamayan kuşlar, şehir ekosistemine yanlışlıkla girmiş bir kurt, 
tilki, ayı gibi hayvanlar bazen yaşam ortamlarma geri dönüş imkanı bulamamakta-
dil-. Bu durumda hayvanın koşullan, davranışları ve yapılabilecekler hakkında ön 
bilgiye sahip olmak önemlidir. Resim 6'da kıyıya vuran bir yavru yunus balığmın 
solunum ihtiyacını yerine getirmeye çalışan bir veteriner hekimin hayvan kurtarma 
bilinci görülmektedir. Hayvan kurtarma, bir mesleğin işi olmamakla birlikte, hay-
vanların fizyolojileri ve hayat tarzları hakkında bilgi sahibi olmak, kurtarma süreç-
lerinde önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Resim 6. Kıyıya vurmuş yavru yunus balığına olay mahallinde suni teneffüs ile müdahale. 
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Bölüm 5 
OLAY ÖNLEME VE TAHLIYE PLANLAMASI*  

ACİL DURUM PLANI 

Gerek doğal gerekse insan kaynakh afetler herhangi bir zamanda ve yerde orta-
ya çıkabilir. Afetler; yangınlardan depremlere, firtmalardan sellere varana kadar çok 
çeşitli fonnlarda olabilir. Bu gibi durumların herhangi birinde hayvanların tutulduk-
ları yerden acilen tahliye edilmeleri gerekebilir. Bu nedenle çiftliklerde önceden 
hazırlanmış yazılı bir tahliye plan veya protokolünün bulunması gerekir. Böylesi 
durumlarda gönüllü olarak yardım etmeye hazır olan kişilerin listesinin de yine 
önceden hazırlanması gerekir. Bu plan ve protokoller hazırlanırken tüm felaket 
senaryoları göz önünde bulundurulmalı ve periyodik olarak işletme personeli ve 
gönüllüler ile tatbikat yapılmalıdır. Özellikle yüksek sayıda hayvanın banndırıldığı 
işletmelerde bu gibi uygulamalar özel öneme sahiptir. Acil durumlarda hayvanlara 
eğitim verme imkanı olamayacağından yükleme, nakliye gibi işlemlerin de bakım 
ve yönetimin doğal bir parçası olarak periyodik şekilde uygulanması gerekir. 

Acil durum plam, tehlikenin boyutuna göre farklılık göstermekle birlikte tüm 
olası riskler değerlendirildikten sonra hayvanların tahliyesinin gerekli olup olmadı-
ğına karar vermek işletme sahiplerinin ve acil durum yöneticilerinin önceden ileti-
şim ve organizasyonunu gerektiren oldukça hassas bir sürece verilen isimdir. Çiftçi-
lerin ulusal afet planına uymama, tahliye planına karşı çıkma, gıda ve geçim kay-
naldan olan hayvanlannın yanında kalma noktasında ısrarcı davranmaları acil du-
rum planının uygulanmasında başansızhklara neden olabilir. 2005 yılında Katrina 
kasırgası örneğinde başarısızlıkla sonuçlanan tahliye planı, bu konuda daha fazla 
çalışma yapılmasma neden olmuştur. Tehlikeden kaçınmak için hayvanlann tahli-
yesi düşünülüyorsa, tahliye prosedürleri, yerleri ve rotalan planlanmahdır. Planla- 
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nan rotalannın erişilebilir olmaması ihtimaline karşı alternatif rotalar oluşturulmalı-
dır. Hayvanların götürüleceği yerlere önceden karar verilmeli ve hayvanlan kabul 
edecek bu yerlerin sahipleriyle anlaşmalar yapılmalıdır. 

Şekil 1. Afet idaresi ana plan basamakları 

ÖN PLANLAMA 

Hayvan kurtarma operasyonlarına katılan ekibin ve olaydan etkilenen diğer kişile-
rin güvenliği için ön planlama önemli bir role sahiptir. Risk yönetimi kontrol planı 
kapsamında kurtarma operasyonunun güvenli şekilde yapılabilmesi için gereken kay-
nakların tanımlanması ve standarlann oluşturulması gerekir. Acil müdahale ve kur-
tarma ekibinin tüm çalışanlarının çalıştıldan alanda kapsamlı bir risk analiz planı 
yapması gerekir. Bu hazırlıklann aynı zamanda diğer ilk yardım ve kurtarma bölgele-
rini de kapsamasmda fayda vardır. İşletmeıııin yazılı afet protokolü kapsamındaki 
tahliye planı, hayvanların taşınacağı alternatif barınaklar', nakliye güzergâhlarnu ve 
çiftliğe araçla erişimin bloke olduğu durumlarda hayvanların nasıl tahliye edileceğini 
kapsamalıdır. Yeterli sayıda yular, halat gibi malzeme çiftlik bilgileri ve iletişim nu-
maraları ile birlikte uygun yerlere yerleştirilmiş olmalıdır. Nakliye edilecek hayvanla- 
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rın geçici olarak munaralandınlmalan gerekeceğinden, hayvan türüne göre uygun 
küpe ve etiketlerin hazır bulunması gerekir. Tüm bannaldarda yeterli miktarda ilk 
yardım malzemesinin her zaman bulundurulması elzemdir. Yemlik, suluk, kazma, 
kürek, tırmık, kaşağı gibi ilave tedarik malzemelerinin de hazır bulundurulmasmda 
fayda vardır. Ayrıca afetlerden önce muhtemel senaryolar dikkate alınarak tatbikatlar 
yapılmalıdır. Resmi görevlilerin yerel bannaklar, nakliye hizmetleri ve sivil paydaşlar 
ile ilgili protokoller oluşturması gerekmektedir. Sahipleri ile geniş koruma alanlarına 
nakliye edilen petlere yapılacak muamele planının da yapılması gerekir. Güvenli bir 
tahliye ve taşıma için her hayvan türüne özgü kamyon, römork ve taşımaya uygun 
diğer araçlara ve deneyimli sürücülere ve yüldeme boşaltma işlemleri için mobil ram-
palara da gereksinim olacaktır. Tüm bu ihtiyaçlarm ön planlama kapsamında ele 
alınması gerekir. 

Ön planlamada ilk atılması gereken adımlardan birisi hayvanlar ve ekipmanla 
li bir envanterin çficarılmasıdır. Bu envanterde hayvanların sayılan, yaşları, cinsiyetle-
ri, ırklan, yetiştirme tipleri, sağlık durumları, eltipmanın sayısı, çeşidi gibi detaylara 
yer verilmelidir. İkinci olarak çevrenin gözlemlenerek hayvanların taşmabileceği 
alternatif lokasyonlarm tespit edilmesi gerekir. Böylece yapılacak genel bir değerlen-
dirmeyle hayvanların tahliyesinin maliyeti, zamanı gibi detaylar da ortaya çıkar. Acil 
durumlarda hayvanların tahliyesi yerine hızlıca kesimlerinin yapılarak karkaslannın 
tahliyesi de tercih edilebilir. Üçüncü olarak salgın hastalıklar, sel, firtma, kasırga, 
kuraklık gibi doğal afetler veya yangın, trafık kazaları, terör, biyoterör, elektrik kesin-
tisi, patlamalar, zehirli madde saçılmalan gibi insan kaynaldı afetlerle karşı karşıya 
kalındığuıda sorunun üstesinden nasıl gelineceği ile ilgili olarak planlama yapılmalı-
dır. Bulunulan bölgeyle ilgili gerçekçi senaryolar kumlarak çözümler üretilmelidir. 
Bu konuda şu sorulara yanıt aranması yol gösterici olacaktır: 

• Acil bir durumda kiminle iletişime geçilecek? 

• Tahliyenin zorunlu olduğu durumlarda hayvanlar nereye götürülecek? 

• Arama kurtarma faaliyetine ihtiyaç duyulacak mı? 

• Değerlendirme yapılabilmesi için belirli hayvanların yakalanmasına gereksi-
nim olacak mı? 

• Hayvanların karışmaması için işaretleme veya nıımaralandırma ihtiyacı ola-
cak mı? 

• Hayvanların yeni bir bannağa ihtiyaçları olacak mı? Olacaksa bu yer neresi 
olacak? 

• Hayvanların bakım ve beslenmesi ile kim ilgilenecek? 
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	 not? 

• Hayvanlan kim, hangi araçla nakliye edecek? 

• ihtiyaç halinde hayvanlara tıbbi yardımı kim (veteriner, tekniker, diğer) ya-
pacak? 

• Bir hayvanın hastalanması, yaralanması veya ölmesi durumunda bu olayın 
nedeninin enfeksiyöz bir hastalıktan mı yoksa toksin de mi kaynaklandığına 
kim karar verecek? 

• Hastalıklar nasıl kontrol altına alınacak? 

• Herhangi bir sebeple ölmüş olan hayvanların karkaslanmn atılma şekli ne 
olacak? Karkaslar nasıl imha edilecek? Gerekirse nereye gömülecek? 

Bu planlamalar yapılırken, eldeki imkanlann yanısıra gönüllülerden de destek 
almmahdır. Gönüllülerin bir kısmı aktif olarak kurtarma faaliyetlerine katılırken 
diğerleri de çiftlik ve bannaklannın kullanılmasına izin verebilirler. Tüm paydaşla-
rın iletişim bilgilerinin kolay erişilebilir yerlerde bulundurulması işlemlerin daha 
hızlı yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında belli periyotlar ve farklı 
afet senaryoları dikkate alınarak tatbikatlar yapılması olabilecek muhtemel afetlere 
karşı almabilecek en iyi önlemdir. Tatbikatlar sırasında planlama ve diğer araç 
gereçlerdeki eksiklikler daha kolay görülecektir. 

TAHLIYE PLANI 

Tahliye plam, ön planlamalar ışığında, gerek kurtarma ekibi, gerekse hayvanlar 
bakımından zaiyatı en aza indirmek, yaralanma ve ölümlerin engellenmesi amacıyla 
ve hızlı karar verilerek yapılması gereken kritik öneme sahip bir işlemdir. 

Olaya ve duruma göre değişiklikler arz eden tahliye planının başansı doğru 
karar alma, doğru zamanlama ve uygulamadaki profesyonelliğe bağlıdır. 

Bu bağlamda tahliye planında göz önüne alınması gereken başlıca hususlar şöyle 
sıralanabilir: 

1. Acil bir durumda hayvanlara müdahale edecek görevlilerin kazara olay ye-
rinden uzaklaştınlmamalan için diğer kişilerden ayırt edecek işaretlere veya 
kol bantlarma sahip olmalan gerekir. 

2. İnsanlar için güvenli olmayan koşulların hayvanlar için de güvenli olmaya-
cağı prensibinden hareketle tahliye güzergâhlarmın uygun adreslere doğru 
yapılması gerekir. 
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3. Kalabalık grupların birbirine karışmaması için mümkünse hayvanlar ile in-
sanların tahliye güzergâhmın ayrı olması ve en az iki tahliye  güzergâhı seçe-
neği üzerinde hareket edilmesinde yarar vardır. 

4. Sel ve yangm gibi acil durumlarda "yerinde muhafaza" prosedürünün uygu-
lanması en doğru yöntemdir. Etrafta bulunan geniş kuru otlaldar, hayvanların 
belli süreliğine tutulmaları için uygun yerlerdir. Sel felaketlerinde yüksek ra-
lamlı alanlar belli süreliğine en konmaldı bölgeler olarak belirlenmelidir. Bu 
gibi durumlarda olay yerinin geçici süreyle tahliye edilmesi gerektiğinden, 
hayvanların uzak bölgelere görtürülmesine gerek yoktur. 

5. Yangm veya sel olaylarında afetin ev veya bannağm dibine kadar gelmesi 
beklenmemeliclir. Tehlikenin ilk işareti görüldüğünde hemen harekete geçil-
meli, acil durumlarda hayvanlara müdahale yapılabilmesi için önceden veya 
olay esnasında telefonla da olsa yetkililere izin verilmelidir. 

6. Az sayıdaki pet hayvanlarını sahipleri yanlarında götürerek kurtarma ekiple-
rine yardımcı olmalıdırlar. 

Resim 1. Sel felaketinde sahibinin köpeğini kurtarmasi 
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7. Önceden oluşturulmadıysa, hayvanların nakliyesi için gerekli araçların kay-
nak ve tiplerinin ve hayvanların taşmacağı bannalclann listesinin hızlıca 
oluşturulması gerekir. Çiftlik hayvanları için barınak olarak diğer çiftlikler, 
hayvan satış yerleri, sergi alanları, yarış pistleri veya fuar alanları uygun yer-
ler olarak düşünülebilir. 

8. Nakliye araçlarının sığır, at ve küçükbaş hayvanlar için ayrı ayrı hazırlanma-
sı gerekmektedir. 

9. Hayvanların taşmacağı hedef alanda yeterli miktarda yem ve su olduğundan 
emin olunmalı, açık alanların etrafı çitlerle çevrilmelidir. 

10. Hayvanlar bulunduldan yerden tahliye edilerek fuar alanı gibi merkezi yerle-
re götürfildülderinde diğer hayvanlar ile herhangi bir temas neticesinde olu-
şabilecek kontaminasyonun önlenmesi için, 

a) Hayvanların yeterli düzeyde tanınmalannı sağlamak ve diğerlerinden ko-
layca ayırmak için kulak numarası yoksa geçici numaralama yapılmalı, 

b) Farklı işletmelere ait hayvanların teması minimize edilmeli, 

c) Yem ve suyun kuşlar ve yabani hayvanlarla teması kesilmeli; birarada bu-
lundurulması gereken hayvanların da sağlık ve aşılı olma durumlarmm 
teyit edilmeli, 

d) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için ölü hayvanlann en kısa 
sürede ortamdan uzaldaştınlmalı, 

e) Tahliye edilen hayvanların taşındıklan yerlerde sütçü tipteki hayvanlar 
için sağırn ekipmanlan bulundurulmalı ve sağılan süt sürü bazında depo 
edilmeli ve süt firmalarının da sütü nederen alacakları belirlenmeli, 

f) Hayvanların sağlık kontrolleri düzenli olarak veteriner hekimler tarafın-
dan kontrol edilmelidir. 

11. Tipi ve sayısı ne olursa olsun hayvan sahibinin hayvanlarını tahliye etme ve 
uygun bir sığınağa/bannağa yerleştirme planı olmalıdır. Çünkü pet ve rehber 
hayvanların güvenli tahliyesindeki sorumluluk öncelikle sahibine aittir. Çoğu 
hayvan sahibi hayvanlarını yanlarına almayı tercih etmelerine rağmen, bazı-
larmın bunu yapacak imkan ve becerisi bulunmamaktadır. Acil kurtarma 
ekiplerinin bu kitleyi göz önüne alarak acil tahliye planı içerisinde dahil et-
meleri gerekir. 
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Resim 2. Tahliye planına hayvanları ile birlikte dahil edilen hayvan sahipleri 

12.Afetlere hazırlık amacıyla köpek kulüpleri ve yetiştirici birliklerinin fazla sa-
yıda hayvanı nakliye etmeyi sağlayacak imkanları olduğundan, hayvanları 
sık sık kısa süreliğine nakliye etmelerinde yarar vardır. 

13.Genel tahliye plam dışmda hayvan sahiplerinin kendilerinin yapacağı bir tah-
liye kontrol listesi olmalıdır. Bu listede hayvanlar ile ilgili olarak kritik 
önemdeki ilaçlar, önemli belgeler, yeterli miktarda hayvan yemi, en az iki 
seçenekli tahliye güzergâln olması gerekir. 

14. Tahliye emri gelir gelmez tahliyeye hazır olmak gerekir. Kasırga gibi adım 
adım gelişen afetlerde, özellikle de büyük römorldarda hayvan taşınması söz 
konusu ise (Öm. Atların taşmması) öngörülen şiddetli etkiden 72 saat önce 
tahliye yapılması planlanmalıdır. Ağır yülderin şiddetli rüzgarlarda güvenli 
şekilde taşıması mümkün olmayabilir. Ayrıca afetlerde sadece acil müdaha-
le ekiplerinin geçişine izin verilirken diğer araçlara lusıtlama getirilmesi de 
söz konusudur. 

15.Çiftliği terk ederken elektrik şartellerinin kapalı olduğundan emin olunmalı-
dır. 

16.Medya organlarından da gerek olaym geniş kitlelere duyurulması, gerekse 
yardım talebinde bulunulması konularmda destek alınmalıdır. 

Hayvan kurtarma ve tahliye uygulamasının pratikte nasıl yapılacağı somut bir 
örnek üzerinde gösterilecek olursa mahsur kalan veya yaralı bir atın lcurtanlma 
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çalışmaları sırasında sıcak, ilik ve soğuk olarak tanılanabilecek 3 bölgenin oluştu-
rulması gerekir. 

1 Sıcak bölge olarak tanımlanan ilk bölge, kazazedeye en yakın ve en yüksek risk 
içeren bölge olup sadece girmesi zorunlu kişilerin bulunabileceği bölgedir. Ilık 
bölge olarak adlandırılan ikinci bölge, olay yerinde görevli bulunan veteriner 
hekim, güvenlik görevlisi, hayvan sahibi, hayvan refahı uzmanı, kurtarma mal-
zemeleri, hayvan taşıma aracı gibi diğer kişi ve araçların bulunduğu bölgedir. 
Soğuk bölge olarak adlandırılan üçüncü bölge ise risk seviyesi düşük olan ve 
medya mensupları ile seyircilerin bulunduğu bölgedir. 

Şekil 2. Hayvan kurtarmada üç çalışma alanı 

Bir grup hayvan veya sürünün tahliyesi söz konusu ise izlenecek prosedür daha 
farklı olacaktır. Bu gibi durumlarda hayvanların bir arada hareket ettirilmelerinde 
fayda vardır. Ancak müdahaleden önce yanıtlanması gereken bazı sorular vardır. 
Örneğin "atların bulunduğu bir bannakta aniden patlak veren bir yangında barınak 
yanıyor ve insanlar uzaldaşmış iseler, kurtarma girişiminde bulunulrrıalı mıdır?" 
sorusunun yanıtı dış duvarlardan erişim imkanı var ise evettir. Ancak asla hiç kim-
senin ateşin bulunduğu yerden geçerek kurtarma girişimine kalkışmaması ve kah- 
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raman olmaya çalışmaması gerekir. itfaiye ekipleri ile işbirliği yapmak en uygun 
yardım şeklidir. itfaiyeciler yangın esnasında dumanın rengi ve yoğunluğu dahil 
çeşitli ipuçlanna bakarak yangının şiddeti hakkında bilgi sahibi olur ve ona göre 
müdahalede bulunurlar. Bu tür teknik bilgilere sahip olmayan insanların hem kendi-
lerine, hem de hayvanlara zarar verme olasılıkları yüksektir. 

Yangm afetlerinde hayvan kurtarmada çok hızlı davranarak öncelikle risk altın-
da bulunup henüz yangının ulaşmadığı barmaklardaki atların tahliye edilmesi 
gerekir. Buna rağmen dumana maruz kalmış atlarda ciddi komplikasyonlar hatta 
ölümler 

Yangının bulunduğu bannaklara en iyi müdahaleyi itfaiye ekibi yapacaktır. Bu 
tür afetlerde yangının çıktığı koşul ve seyrinin iyi takip edilmesinde fayda vardır. 
Rüzgarda yangının ani yön değişiklikleri ve hızına, hava sıcaklığında, nemde, du-
man ve kül miktarmdaki değişikliklere dikkat edilmesi gerekir. Artış olduğu durum-
larda alandan uzaklaşmak gerekir. Yangına rağmen atların yanan barmaktan kurta-
rılma imkanı bulunduğu durumlarda atın üzerini başından kuyruğuna kadarki böl-
geyi kapatacak uzunlukta ıslak bir bez ile örterek dışarı çıkarmak gerekir. Sentetik 
yular gibi maddelerin eriyerek atın üzerine yapışması ve yakması rislcinden dolayı 
bu maddelerin de ıslatılması veya çıkarılması gerekir. Ayrıca dumanın toksik etki-
sinin neden olduğu muhtemel komplikasyonlann tedavisi için veteriner hekim mü-
dahalesine ihtiyaç duyulur. 

OLAY ÖNLEME 

Hayvan kurtama ve ilk yardım faaliyetlerinde bir taraftan kazazede, yaralı veya 
mahsur kalmış hayvanların hayatlarının güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer 
taraftan tedbirsizlik veya dikkatsizlikten dolayı yeni kazalara yol açma riski her 
zaman mevcuttur. 

[
Hayvan kurtarma operasyonlarında "Kaş yaparken göz çıkarma" deyimiyle tabir 
edilen hatalara düşülmemesi için "olay önleme" olarak bilinen prensiplere titiz-
likle uyulması gereklidir. 

Olay önleme prensiplerinden bazıları şöyle sıralanabilir: 

1. Yaralı veya tehlike altındaki hayvanlar tahliye edilirken veya bir uyaran kar-
şısında anormal davranışlarda bulunabilir, saldırganlık, kaçma veya sürü iç-
güdüsü ile hareket ettikleri gözlenebilir. Bu nedenle tekmelenme, ezilme, 
boynuzlanma, ısınlma ve çiğnenmeye bağlı risklerin olabileceği göz önüne 
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alınmalıdır. Hayvanlarda kimyasal sedasyonunun mümkün olmadığı durum-
larda diğer yöntemlerle sakinleştirilmesi gerekir. Örneğin atlarda gözlerin 
kapatılması görsel uyarıyı azaltacağından hayvanı sakinleştirir. Diğer taraftan 
besleme de hayvanlan sakinleştirmede bir başka metot olarak etkili olabilir. 

2. Kurtarma operasyonu sırasında civarda bulunan diğer hayvanların da etki-
lenmeleri söz konusu olacağından risk değerlendirmesinde, sürünün geri ka-
lanmdan dışlanma, kurtarma girişimlerine reaksiyon göstermeleri, savunma 
davranışı, erkek bireylerin nüfuz sahalanm koruma içgüdüleri ve dişi birey-
lerin yavnılannı koruma içgüdüleri gibi hususlann da göz önünde tutulma-
sında yarar vardır. 

3. Çamurlu, kaygan ve buzlu zeminlerin kendilerine özgü tehlikeleri vardır. Bu 
zeminler olaya muhatap olanlann kayıp düşmelerine veya yüzey altındaki sı-
vılara batmalarma yol açabilir. Bu konularda tedbirli olmanın yanısıra sabit 
olmayan bina, yapı veya tarım makinalannın yıkılma, devrilme sonucunda 
ölümcül yaralanmalara yol açma potansiyelleri nedeniyle özel ihtimam gös-
terilmesi gerekir. 

4. Kurtarma bölgesinde biyolojik ve kimyasal tehlike arz eden veteriner ilaçlan, 
asbest, elektrik, fuel oil, gazlar, zehirler ve agro lcirnyasallar gibi maddelerin 
de bulunabileceği gözönünde bulundurulmalıdır. 

5. Bazı kurtarma çalışmalarının dağlık, tepelik arazilerde, yamaçlarda veya de-
rin çukurlarda yapılma zorunluluğu olabilir. Bu gibi durumlarda düşmelere 
bağlı yaralanma riski vardır. Su üzerinde veya etrafında kurtarma çalışması 
yapılması gereken hallerde boğ'eulma, hipotermi veya leptospira gibi riskler 
söz konusudur. 

6. Kurtarma operasyonunu sonlandınrken personelin sakinleşmesi ve tehlikele-
re karşı duyarlı olması gerekir. İlk yardım ve kurtarma malzemelerini taşır-
ken düz olmayan zeminlere, çit ve duvarlara dikkat edilmesi gerekir. Çamur-
lu zeminde yapılan müdahaleler sonrasında kirlenen malzemenin trafikte 
dikkatsizce kullanılması kazalara yol açabilir. Benzer şekilde kirlenen perso-
nelin hastalık bulaştırma riski vardır. Kurtanlan hayvan sürülerinin zayıf 
kontrolü, otoyollarda trafık kazalanna yol açabilir. 

7. Muhtemel bir afetin dikkate alınarak barmaklann güçlendirilmesi ve tüm kı-
sımlarda düzenli güvenlik incelemesi yapılması gerekir. 

8. Çiftlikte kazalann engellenmesi için sivri uçlu tellerin, kablolann kaldırılma-
sı gerekir. 
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9. Fırtına, sel gibi hayati tehlike oluşturan doğal afet durumlarında hayvanların 
yüksek alanlara götürülmesi amacıyla geçici çitlerle yönlendirme yapılmalı-
dır. 

10. Alternatif su ve güç kaynakları tespit edilerek, elde yakıtı güvenli şekilde de-
po edilen ve düzenli araliklarla test edilen jeneratörler bulundurulmalıdır. 
Özellikle sağmal hayvan bulunan çiftliklerde hayvan refahmın temini bakı-
mından bu gibi materyaller elzemdir. 

11. Hayvanların taşındığı geçici bannaldarda hayvanların numaralanması ama-
cıyla işaretleme kalemleri, halat; malzemelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu 
için leğen, yemlik ve sulak bulundurulması gerekir. 

12.Hayvanlar geçici bannaklara yerleştirilirken erkek ve dişilerin, farklı türlerin 
ve farklı çiftliklere ait hayvanların ayrı yerlerde tutulması gerekir. 

13.En az bir haftalık su ihtiyacım giderilebileceği büyülclükteld konteynırlar ile 
manuel olarak kullanılabilecek pompalarm yedekte bulundurulması gerekir. 
Afet durumlarında belediye suyunun kontamine olma ihtimalinin de göz 
önünde bulundurulması gerekir. 

14. Kontamine sular ile diğer su kaynaklarının kanşmaması için gerekli tedbirle-
rin almması gerekir. 

15. Etrafa zarar verecek, yayılma, dağılma ihtimali olan moloz, enkaz niteliğine 
dönüşebilecek araç gereçlerin kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması 
gerekir. Römork, propan tanldan ve diğer büyük objelerin güvenlik kontrolle-
rini yapmak bir alışkanlık haline getirilmelidir. Yemlik, sulak ve depolann 
şiddetli rüzgarlardan önce dolu hale getirilmesinde yarar vardır. 

16.Isıtıcı veya başka elektrikli cihazlar kullamhyorsa, kablolarm ve ısı kaynağı-
nın tehlike oluşturmayacak şekilde güvenlik altında olduğundan emin olun-
malıdır. 

17. Zehirli ve kimyasal maddeler etiketlenmeli, güvenli bir alanda depolanmalı 
ve yetkililer konu hakkında bilgilendirilmelidir. 

TAHLIYE SONRASI KRIZ YÖNETIMI 

Hayvan sahipleri ve onların gözetimindeki hayvanların afete hazırlık, afete ya-
mt, toparlanma ve olayı yatıştırma planlarına dahil edilmeleri gerekir. Hayvan sa-
hiplerinin ihtiyaçlarının felaket öncesi, esnası ve sonrasında göz önüne almmasm-
daki sorumluluk öncelikle halk sağlığı ve güvenliği birimlerine aittir. Sağlık ve 



60 	 Hayvan Kurtarma 

güvenlik rislderinde hayvan sahipleri afet vakalarında alınan kararlardan ciddi şe-
kilde etkilenen gruplardan biridir. Özellikle hayvanlanndan ayrılmak istemeyen 
hayvan sahipleri ve bakıcılan, acil müdahale ve kurtarma faaliyetleri sırasında hay-
vanlara uygulanan kısıtlamalar nedeniyle kendilerini kurtarmaya çalışan görevlile-
rin sağlık ve güvenliğini de tehdit eder. Bu durum kurtarılmayı bekleyen diğer 
afetzedelerin bekleme süresinin uzamasına da yol açar. Diğer taraftan pet hayvanlar 
sahiplerinin sağlık ve refahmı etkilemekle kalmaz aynı zamanda zoonoz hastalıklar, 
kaygı ve korkuya dayanan agresif davranışlarıyla halk sağlığı ve güvenliğini de 
tehdit ederler. Bu nedenle halk sağlığı ve güvenliğini korumalda görevli acil kur-
tarma ekiplerinin hayvan sahiplerinin felaketlerde ne gibi riskler taşıdığını göz 
önünde bulundurmalan gerekir. 

Bir felaket sırasında pet hayvanm kaybı sahibi üzerinde şiddetli travma, fizyo-
lojk stres, alcut stres, peri-travmatik çözülme, depresyon semptomlan ve post-
travmatik stres bozukluklarına yol açabilir. Bu etkilerin azaltılması için hayvan 
sahipleri ile iletişim kurulması etkili bir strateji olarak değerlendirilebilir. Bu gibi 
konular halk sağlığı ve güvenliği ile ilgili olduğundan, halk, kendi kendini koruma 
konularında bilinçlendirilmelidir. Bu görev öncelikle acil müdahale yöneticilerin 
görevi olup, kriz yönetiminin bir parçasıdır. Proaktif kriz iletişimi, "doğru bilgiyi, 
doğru yolla, doğru zamanda paylaşarak" yaşamları kurtarma ve yaşam kalitesini 
artırmayı hedefler. 
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Bölüm 6 
HAYVAN KURTARMADA OLAY YERI YÖNETIMI*  

En iyisini hayal et, en kötüsüne hazır ol! 

• Yaka: ortaya çıkan, gerçekleşen durum, dikkat celb eden her çeşit iş ve ha-
diseye yaka (olay) denir. 

• Vaka mahalli: Mağdur durumdaki hayvanların bulunduğu dinamik bölgeye 
yaka mahalli denir. 

• Olay yönetimi: Olağanüstü durumlarda olayın belirlenmesi, değerlendirme-
lerin yapılması ve çözüme kavuşturulması için gerekli kararların verilmesini 
sağlamaktır. 

• Olay yeri yönetimi: Acil müdahaleyi gerektiren durumlarda yaka mahallin-
de kurtarma ekibinin çahşmasmın organize edilmesidir. 

• Sıcak alan (kırmızı alan): Mahsur durumda bulunan hayvanların bulundu-
ğu bölgedir. 

Hayvan kurtarma, bir hayvanı tehlikeli bir yerden güvenli bir yere, hayvan için 
en uygun yöntemi kullanarak aktarmak anlamına gelir. Hayvanların karıştığı doğal 
bir afet ile ya da tekil vakalarla mücadele tarzı ve hali hazırda bulunan kapasitenin 
uygun tarzda kullanilmasi her çeşit olguda önem arz etmektedir. Bu şekilde, olağa-
nüstü durumlarda hayvan sahipleri ile görgü tanıldarı olay yerinde endişe ve panik 
içinde kalır. Bu gibi durumlarda öncelikle AFAD, Itfaiye personeli görev alırlar ve 
vakayı denetim altına alırlar. 

Başarılı bir olay yeri yönetimi bir sistem içinde, süreyi iyi kullanarak önceden 
yapılan hazırlık ve tecrübeli kurtarma personeli ile gerçekleştirilir. Hayvan kurtar-
ma gibi birçok farklı resmi ve özel kuruluşun aynı anda müdahalede vazife aldığı 

Halil Selçuk Biricik 

63 



64 	 Hayvan Kurtarma 

çeşitli vakalarda, olay yeri yönetiminde işbirliği ve koordinasyonun önemi gün 
geçtikçe artmalctadır. Bu vakalara müdahale işlemlerinde, zamanı iyi değerlendir-
mek ön plana çıkmaktadır. 

Hayvan lcurtarmanın verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, ancak iyi bir olay ye-
ri yönetimi ile mümkündür. Hayvan kurtarma girişimlerinde olay yerinin iyi yöne-
tilmesi elzemdir. Bu şekilde hem personel hem de kazazede hayvana zarar verilme-
den, başarılı bir kurtarma faaliyetini beraberinde getirir. Aslında Hayvan Kurtarma-
da olay yeri yönetimi diğer insan kurtarma operasyonlanndan farklı değildir. insan-
lardan ayn olarak, hayvan kurtarma operasyonlarında dikkat edilmesi gereken nokta 
hayvan türüne göre farklı davranış şekillerinin bilnmesidir. Vakanın şekline ve 
kurtanlacak olan hayvanın cinsine göre oldukça çeşitlilik arz eden kurtarma mal-
zemelerinin olay yerinde bulunması gereklidir. 

Hayvan lcurtarmada müdahale aşamasında yapılan çalışmalar kazazede canhyı 
birinci derecede ilgilendirmektedir. Hayvanları bulunduğu kötü ve anormal olarak 
nitelendirilen ortamdan çıkarma ve normal koşullara taşıma anlamına gelen kurtar-
ma faaliyetlerinde bilgi ve tecrübe gereklidir. Aksi halde yapılan iyi niyetli ancak 
bilinçsiz gayretler beklenen etkiyi sağlamamakta hatta hem kazazede hem de kur-
tarma personelinin hayatına bile mal olabilmektedir. Bunun sonucunda, yerel ve 
ulusal basında bilinçsiz kişilerce gerçekleştirilen dramatik kurtarma görüntülerine 
rastlamak mümkündür. 

KURTARMA EKIBI 

Operasyonda bir ekip yöneticisi ve en az 3 arama-kurtarma personeli, bir de des-
tek personeli bulunmalıdır. Ayrıca, gerekli durumlarda bir Veteriner hekimin de 
yaka mahallinde hazır bulunması, kurtarma operasyonunu müsbet olarak etkiler. 
Veteriner Hekim hayvanın hayatım tehdit eden durumlarda acil değerlendirme ya-
par; iskelet, nörolojik, kardiyolojik, gastrointestinal, solunum ve üriner sistemi dahil 
olmak üzere, pek çok probleme acil klinik muayene yaparak müdahale eder. Bu 
şekilde uygun bir kurtarma ekibi, 4- 5 kişi arasında olmalıdır ve ihtiyaç duyuldu-
&Ida Veteriner Hekime başvurulmalıdır. 

Ekip Yöneticisi 

Herhangi bir acil vakada olay mahalline intikal eden ekip içerisinden tecrübeli 
bir kurtarma personeli, ekip yöneticisi olarak görev yapar ve yetkiyi devrahr. Vaka 
mahalline ilk yetişen kurtarma ekibinin sorumlusudur. Olay yeri hakkında bilgi alır, 
gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Olayın ön değerlendirmesini yapar. Bu ön 
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değerlendirme; acil durumun derecesi, birden fazla kazazede varsa yaralı sayısını ve 
muhtemel takip edilecek yaka olasılığını içerir. 

Ekibe yardım edebilecek diğer kurum ve kişilerle (Itfaiye, AFAD, Tarım müdür-
lükleri, güvenlik güçleri, Veteriner Hekim, Veteriner teknisyen) işbirliğini gerçek-
leştirir. Olay yerinde zor durumda herhangi bir hayvan kalmayıncaya kadar yaka 
mahallinden ayrılmaz. Kurtarma sonrası, hayvanın genel durumunu gözledilcten 
sonra gerektiği durumlarda Veteriner hekimle işbirliği içine girer. Aynca, olay böl-
gesine sonradan gelen meslektaşlarmı bilgilendirir. 

Olay mahallinde bağımsız hareketi ve komuta kannaşasım engeller. Olay yerin-
de, ekibine verilen görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi için personel arasmdaki 
uyum ve koordinasyonu sağlar. Olay yerinde çalışan tüm personele görev taksimi 
yaparak, takibini yapar. Ekibin çalışma performansun izler ve denetler. Kurtarma-
nın her aşamasında hangi malzemenin nasıl kullanılacağı konusunda tecrübe sahibi-
dir. 

Olay yerine vardığında, olay yeri değerlendirmesi yapar. Öncelilde hayvan hakkın-
da bilgi alınmalı ve vereceği tepkiler önceden tahmin edilebilmelidir. Eğer hayvan 
stresli ve agresif ise hayvanın türüne, mizacma, cinsiyetine, evcilleşme durumuna, 
yetişme şartlarına göre uygun alet ve metotlarla hayvanın kontrol altına alınması, hem 
hayvan ve hem de çevresindeki kişiler için hayati önem taşır. Türe özgü kurtarma tek-
niği, hayvana nasıl yaldaşılacağı, hangi çeşit malzemelerin kullanılacağını tesbit eder. 
Müdahale edenlerin sadece görevli kişiler ve gerektiğinde hayvan sahibi olmasını gü-
venceye alır. Eğer hayvan bir kuyuya düşmüşse, kuyuya kimin indirileceğini belirler. 
Aksi durumlara karşı, bir kurtarma personelini tam teçhizatlı bir şekilde olay yerinde 
hazır bekletir. Personellere görev dağılımı yaparken personelin bilgi, becerisi, tecrübe-
si, yeteneği ve özel durumlarda beden ölçülerini dikkate alır. 

Olay yerinde muhtemel riskleri giderdikten sonra olay yerini güvenlik şeridi ile 
çevirir ve çalışılacak bölgeden (sıcak alan) ilgisiz şahıslar' uzaklaştım. Olay yerinin 
şeritlerle güvenliğinin sağlanmasında bırakılacak güvenlik alanının en az 5-6 metre 
olmasına dikkat eder. Olay yerinin tehlikesini göz önüne alarak bu alanı artırabilir. 

Olay yerini çökme, zayıf zemin, su birikintileri, aşın kar yağışı gibi çeşitli risk-
ler açısından kontrol eder.Tesbit ettiği riskleri bertaraf etmeye çalışır. Muhtemel 
riskler ortadan kaldınlmadan ve önlem almmadan kurtarma işlemini başlatmaz. 

Kurtarma Personeli 

Kurgulanan sisteme göre, kurtarma işlemini yapar. Bazı vakalarda hayvanlar dar 
ve derin sondaj kuyulanna düşebilir. Bu gibi durumlarda ekipten en az bir kişinin 
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dar yerlere sıkışmadan girip hayvana ulaşabilmesi için cüssesi hafif ve ince kişiler 
ekipte yer almalıdır. Arama-kurtarma personeli, ekip amiri olan yöneticinin verece-
ği talimatlara uymalıdır. 

Kurtarma personeli hayvan barmaklan konusunda bilgili olmalıdır. Kurtarma 
esnasında barınaklarda ekibi riske sokacak tehlikeleri ve güvenlikli alanları belirler. 
Ayrıca, henüz Veteriner hekim bulunmadığı durumlarda, yaralı hayvanlara ilk yar-
dım işlemini yapar. 

Destek Personeli 

Kurtarma ekibinin ulaşumnı sağlar, kişisel ihtiyaçlan için gerekli malzemeleri 
temin eder. ihtiyaç duyulması durumunda, kurtarma işlemine yardımcı olur. Kur-
tarma esnasında uygun malzemeyi çalışır vaziyette hazır tutar. Kurtarma bittikten 
sonra malzemeleri kontrol ederek işyerine eksiksiz götürülmesini sağlar. Kurtarma 
esnasında ekipmanların güvenliğini sağlar. 

Kurtarma Ekibi; 

• Hayvan davramşlan konusunda eğitimli olmalıdır. 

• Arama kurtarma tecrübesi olmalıdır. (Deprem, yangın, sel, sporadik vakalar) 

• Veteriner hekimlerle birlikte çalışabilmelidir. 

• Tarım Müdürlükleri ya da Veteriner Fakültelerinden hayvanları basit teknik-
lerle tutma ve bağlama yöntemleri konusunda eğitim almalıdır. 

• Hayvanlarda İlk yardım eğitimi almalıdır. 

• Tesisatlar konusunda eğitim almış olmalıdır. (Elektrik, doğalgaz vs.) 

• Birbirini iyi tammalı, ekip arkadaşlarının kapasitesini bilmelidir. 

OLAY YERI DEĞERLENDIRMESI 

Kurtarma ekibi, acil bir durumda hayvana yönelmeden önce yaka mahallini değer-
lendirmelidir. Kendisinin, kazazedenin, varsa hayvan sahibinin ve çevredeki diğer 
kişilerin can güvenliği açısından mutlaka çevreyi dikkatle inceleyerek uygun güvenlik 
tedbirlerini almahdır. Her şeyden önce birinci önceliğin ekibin güvenliği olduğu kesin-
likle unutulmamalıdır. Olay yeri değerlendirilmesi şu amaçlar için yapılır: 

• Olay yerinde yeniden kaza oluşma ihtimalini ortadan kaldırmak: Kur-

tarma personeli dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralı konumuna geçerse, 
hayvana yardım edemez. 
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• Olay yerinde mahsur kalmış hayvanların sayısı ve durumlarını belirle-
mek: Örneğin aşırı kar yağışı olması sonucunda ahırlann çatısmın çökmesiy-
le içeride mahsur kalan ya da telef olan hayvanların sayısı ve yaralarının tes-
pit edilmesi gerekir. 

• Olay yerindeki delilleri korumak: İnsan hekimliği kadar ön plana çıkmasa 
da ender durumlarda adli yönü olan, kasıt içeren vakalarla karşılaşmak ihti-
mal dahilindedir. Değerlendirmeye yön verecek deliller ortamda veya hayva-
nın vilcudunda bulunabilir. Dikkatsizce yapılacak herhangi bir müdahale, bu 
delillerin yok olmasına neden olabilir. Bu açıdan ekibin konunun bu yönüne 
de özen göstermesi gerekir. 

• İmkânları çabuk değerlendirmek: Hayvan kurtarma; kurtarma personeli ve 
Veteriner hekimlerin yer aldığı bir organizayondur. AFAD ya da itfaiye kur-
tarma personeli tek başına her zaman yeterince etkin olamayabilir. Mahalde 
bulunan hayvan sahibi ya da diğer kişilerden alacağı destek faydalı olacaktır. 
Mesela, hayvan sahipleri pek çok vakada personele yardımcı olabilir. Hırçın 
bir köpeğe, çoğu zaman en kolay şekilde ancak sahibi yaldaşabilir. Hayvanın 
tutma ve bağlanması, enjeksiyon yapılması gibi işlemlerde huyunu bildiği 
için kurtarma personeline değerli katkılar sağlar. Ayrıca, yaldaşılması zor 
olan, tutma ve bağlamaya çeşitli şekillerde tepki verme ihtimali bulunan bü-
yük ya da küçük hayvanlarda hayvan sahiplerinin bir anlamda ekibe dahil 
olmaları uygun olabilir. 

Resim 1. Sığırlarda yaklaşma bölgesi. Işaretli bölgenin bulunduğu kısım riskli bölgedir. 
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Resim 2. Atlarda yaklaşma bölgesi. Küçük dairede başın vurma tehlikesi vardır. Büyük eliptik çizim içindeki 
bölge atın vurma ihtimali olan kısımdır. 

obel 

Resim 3. Atlarda arka tarafta tekme atma bölgesi (koyu renkli kısım). 
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Resim 4. Atlarda ön taraftan uygun yaklaşma bölgesi 

OLAY YERI GÜVENLIĞI 

Vaka mahallinin seri olarak incelenmesini takiben güvenliği sağlayıcı tedbirlere 
başvurulur. İlk aşamada, vakada vazifeli ekip, kişisel güvenliğini sağlamak için 
koruyucu önlemler alır. Olay yerinin güvenli hale dönüştürülmesini takiben müda-
hale edilir. Kazazede hayvanm ilk değerlendirmesine başlamadan önce çevre gü-
venliğinin sağlanmış olması gereklidir. Personel güvenliği, çevrenin ve hayvanın 
güvenliği sağlanmalıdır. Güvenlik oluşmadığı takdirde hemen yaklaşmamalı, uzak 
durmalıdır. Yardım etmek isterken çevrenin güvensiz olmasıyla olayın ve kazanın 
büyümesine neden olunur. Bu şekilde yardım etmek isteyenler yardıma muhtaç 
kalabilir. 

Olay yeri güvenliği yoksa, güvenli hale gelene kadar beklenmelidir. Güvenli 
mahal oluşturulmadan yaka sahasına girilmemelidir. Vaka mahalli güvenli ise mah-
sur kalmış hayvanın güvenliğinin olup olmadığı incelenmelidir. Hayvan güvenli 
alana alındıktan sonra maruz kaldığı kırık, çıkık, yaralanma gibi durumlan gözden 
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geçirilmelidir. Hayvanda gözlenen bozukluğun daha önceden var olan medikal bir 
yaka mı yoksa travmaya bağlı yeni şekillenmiş bir durum mu olduğu Veteriner 
heldm tarafından ayırt edilmesi gerekmektedir. Eğer medikal bir durumdan şüphe-
leniliyorsa, hayvan sahibinden vakayla ilgili anemnez almaralc hastalığın anlaşılma-
ya çalışılması, travmatik bir durum söz konusu ise, yeni mi yoksa eski mi olup ol-
madığı tespit edilmelidir. 

Hayvan kurtarmada olayın merkezi sıcak alandır. Bu alana sadece yetiştirilmiş 
müdahale ekibi, ancak kişisel koruyucu ekipmanla girmelidir. Bu müdahale ekipleri 
dışında diğer şahısların sıcak alana girmemesi gerekir. İkincil alan olarak adlandırı-
lan bölge müdahale organizasyonlannın yapıldığı alandır. Bu alanda, acil Veteriner 
müdahalesi gerçeldeştirilir. Sıcak bölgede ve müdahale alanmda, bir şey yeme, 
içme ve sigara içilmesi yasaklanmalıdır. Üçüncül bölge ise tamamen riskten arındı-
rılmış alandır ve soğuk bölge olarak da tammlarnr. Bu alan; görevli olmayan üçüncü 
kişiler ya da hayvan sahipleri ve basının beklemesi önerilen alandır. 

Resim 5. yaka mahallinde çalışma düzeni. İç dairenin içerisine arama kurtarma personeli girebilir. Diğer 
personel ve izleyiciler bu çizginin dışında bulunmalıdır. 
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Her yaka= kendine özgü bir risk ve tehlikesi vardır ve bu durum hayvan türlerine 
göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla, her vakada alınacak güvenlik tedbirleri, değişiklik 
göstermektedir. Hayvan kurtarma vakalarında, sıcak alanda kurtarma ve ilk yardım 
çalışmalan itfaiye ekipleri, AFAD personeli, eğitimli sivil toplum kuruluşlarının ilgili 
personeli ve veteriner hekimler, veteriner teknisyenleri tarafından koordineli şekilde 
yapılmalıdır. Sıcak alandan kurtanlan hayvanlar genel sağlık muayeneleri yapılması 
için Veteriner hekimlere teslim edilmeli ve sonrasında varsa sahibine verilmelidir. 

• Sakin ol, panik yapma! 
• Personel güvenliğini al! 
• Hayati bulgular' kaydet! 
• Veteriner hekim çağır! 
• Mahsur hayvanı sakinleştir! 

KIŞISEL KORUYUCU EKİPMANLAR 

Olay yerine gitmeden önce personel olay yeri yönetimi için kişisel koruyucu 
elcipmanlannı hazır tutmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar, ekibin çalıştığı ortam-
da öncelikle personelin başta olmak üzere çevre güvenliğini korumak için kullanı-
lan malzemelerdir. Amacı, müdahale esnasmda herhangi bir iş kazasını.'" oluşmasını 
engellemek, hayvanla temasa geçen personelin sağlığını korumak ve muhtemel bir 
kaza oluşmasında en az hasar atlatılmasım sağlamaktır. Kişisel güvenlik ile ilgili 
başlıklar başın, gözün, işitme duyusunun, solunum organlarının vs. korunması şek-
linde sıralanabilir. Bu amaçla uygun giysiler, eldiven, ayakkabılar kullanımı önem 
arı eder. Galoş, çoğunlukla renkli naylondan yapılmış ayakkabı üzerinden geçirile-
rek kullanılan bir ayak koruyucudur. Soğuk, çamur, sıcak havaya karşı koruma 
sağlayan çelik burunlu ayakkabı veya çizmeler, darbelere ve yüksekten düşen sert 
cisimlere karşı personelin ayağım muhafaza eder. 

Başın korunması için, baretler ön plana çıkmaktadır. Baret, arama-kurtarma iş-
lemlerinde başı darbelere ve çarpmalara karşı korumak amacıyla kullanılan, çoğun-
lukla sertleştirilmiş plastikten yapılan şahsi koruyucu ekipmandır. Ekibin güvenliği 
açısmdan oldukça önemlidir. Başı vurmalara, yukarıdan düşen sert nesnelere, düş-
me sonucunda vurmalara karşı korur. Ayrıca yağmura ve soğuğa karşı da koruma 
özelliklerine sahiptir. Ayrıca, gözleri kimyasal maddelerden, hayvanın vücut sıvıla-
rından sıçrayan sıvılardan korumak amacıyla "Koruyucu Gözlük" kullanılmalıdır. 
Koruyucu gözlük, gözleri üst ve yanlardan tamamen örtmeli, buğulanmamalı, kolay 
temizlenebilmeli ve görmeyi engellememelidir. 
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Solunum koruyucu olarak cerrahi maske, operatif girişimlerde; hayvanla temas 
esnasmda kan damlacıklan, sekresyonlar, vücut sıvılannm bulaşmasmı kısmen 
engellemek için burun, ağız ve yüzü korumak amacıyla kullanılan ekipmandır. 
Maske kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar olarak; girişim bittikten 
sonra hemen çıkanlmalı, boyunda asılı kalmamalı, maske ile yalnızca ağız kapatılıp 
burun açıkta bırakılmalı, maske, tülciirilk ve sekresyonlarla ıslandığı zaman değişti-
rilmeli, aynı maske tekrar kullanılmamalı, diğer ekip elemanlanyla ortak kullaml- 

çıkartırken dış yüzeyine kesinlikle dolcunulrnamalıdır. 

OLAY YERI YÖNETIMINDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR 

• Bilgi Eksikliği: İlk anda gelen bilgiler yanıltıcı, eksik veya gerçek dışı olabi-
lir. 

• Olayın Tipi: Hayvan kurtarma vakası deprem, sel, yangm gibi bir afete bağlı 
olarak gelişebilir ya da sporadik olarak meydana gelebilir. Afet durumlarmda 
kurtarma personeli doğal olarak tüm dikkatini mahsur kalan, zor durumda 
olan insanlara yardım etmeye yoğunlaştırmalctadır. Bu durumda insanlarla 
birlikte evlerde yaşayan pek çok hayvan da etlçilendiği halde, onlara yardım 
elini uzatamamalctadır. 

• Olayın Yeri: Şehir merkezi ve kırsal alan, deniz ve dağlık alan gibi coğrafik 
değişiklikler, kurtarma ekibinin vazifesini güçleştirebilir. 

• Hava durumu: Aşırı sıcak, soğuk, yağmur ya da kar, çalışan personelin mo-
tivasyonunuetkileyebilir. 

• Haberleşme: Zayıf haberleşme sistemi, ekibin koordinasyonunu menfi etki-
ler. 

• Yönetim Eksikliği: Çok başlılık, yönetici eksikliği, yanlış kararlar hayvan 
kurtarma girişiminin başansım ve süresini menfi etkiler. 

• Hayvan sahibinin müdahalesi: Özellikle mahsur durumda kalan hayvanın 
kurtarılması için sahibinin gereksiz şekilde yardım amacıyla sıcak alana gir-
mesi risk taşır. Çünkü hayvan çoğunlukla tedirgin, korku halinde, eksitasyon 
durumunda olduğu için hem kendisine hem de sahibine zarar verebilir. 

• Barınma ve beslenme: Uzun süreli operasyonlarda eldeki stoklarm tüken-
mesi ve lojistik desteğin gecikmesi, personelin motivasyonunu bozar ve ye-
tersizliklere yol açar. Hayvana müdahale öncesi yapılacak ilk iş hayvanın tü-
rünü belirlemektir. Takiben türe özgü hassasiyetler göz önüne almarak mü- 



Hayvan Kurtarmada Olay Yeri Yönetimi 	 73 

dahaleye başlanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken, hayvanm doğal hayatında-
ki beslenme alışkanliklannın göz önüne alınmasıdır. Kazazede hayvanın uy-
gun beslenmesi sağaltun ve bakım süresi açısmdan oldukça önemlidir. Çün-
kü, iyi beslenme kaza sonrası iyileşme oranun arttırmaktadır. 

• Kurumlar arası işbirliğinin olmaması: Hayvan kurtarma; itfaiye, AFAD ve 
Veteriner kuruluşları arasında yardımlaşmayı gerelctirir. Bu işbirliği yetersiz 
kalırsa müsbet sonuca ulaşmak zordur. 

• Basın: Basının olaya aşırı ilgisi yakaya müdahaleyi zorlaştırabilir. 

SONUÇ 

Hayvan kurtarmada müdahalenin etkinliğinin sağlanabilmesi ve mümkün mer-
tebe fazla hayvanın başarıyla kurtanlabilmesi iyi planlanmış, hazırlık çalışmaları 
yapılmış olay yeri yönetim mekanizmaları ile mümkündür. Ülkemizde haber alma 
imkanlarının gelişmesiyle, neredeyse her gün televizyonlar, yazılı basın ve sosyal 
medya aracılığıyla pek çok vakalann olduğu göz önüne alındığında, müdahale ede-
cek ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının olay yeri yönetim planlamasını göz-
den geçirmeleri ve en ideal organizasyon için hazırlık çalışmalarına öncelik verme-
leri gerekmektedir. 
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Bölüm 7 

HAYVAN AMBULANSI*  

GIRIŞ 

Ambulans hasta veya yaralı taşımaya yarayan bir çeşit özel donanımlı motorlu 
araçtır. Türkçeye İngilizce "Ambulance" sözcüğünden geçen ambulans sözcüğü 
Fransızca "höpital ambulant "gezici hastane" deyiminden tiiretilmiştir. Bu söz-
cük Latince "ambulare" gezmek, dolaşmak, dolanmak" fıilinden türetilmiştir. 

Sağlık Bakanlığının 7 Aralık 2006 tarih ve 26369 sayılı "Ambulanslar ve Acil 
Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde" beşeri amaçlarla kulla-
nılan ambulanslar, aşağıda Tablo l'de görülen şekilde sımflandırılmıştır. 

Tablo 1: Ambulans sınıfları. 

Kara 

Ambulansları 

Acil Yardım Ambulans!: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde 
hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe teknik ve tıbbi 
donanıma sahip kara aracıdır. 

Hasta Nakil Ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların 
nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan, teknik ve tıbbi donanıma 
sahip kara aracıdır. 

Yoğun Bakım Ambulansı: Hastaların nakli esnasında ileri seviyede izlenmesine ve 
tedavisine yönelik tasarlanan, teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır. 

Özel donanımlı ambulanslar: Acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardımı 
sağlamak veya görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığı hasta veya yaralıların 
yaşı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre personel ve 
ekipmanla donatılmış araçlardır. 
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Hava 
Ambulansları 

Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amacıyla kullanılmak üzere ulusal sivil havacılık 
yetkili biriminden çalışma ve uçuş izni almış tıbbi donanıma sahip uçak ve helikopter-

lerdir. 

Deniz 
Ambulansları 

Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığından çalışma izni almış tıbbi donanıma sahip deniz araçlandir. 

Çevremizde çokça karşılaştığımız beşeri ambulanslar genellikle beyaz renktedir 
ve üzerinde ku-mızı veya mavi şeritleri vardır. Kırmızı şerit taşıyan ambulanslar 
Acil Yardım Ambulansıdır ve bu ambulanslar tam donammlıdır. Mavi şerit bulunan 
ambulanslar ise Hasta Nakil Ambulanslandır ve bu ambulanslar ile sağlık kurumları 
arasında hasta nakli yapılmaktadır ve bu ambulanslar donanım olarak di-
ğer ambulanslardan daha az bir donanıma sahiptirler. 

Ülkemizde her ne kadar beşeri amaçlarla kullanılacak ambulans standartlan ka-
nun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olsa da hayvan ambulanslar' için özel olarak 
kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş standartlara rastlanamamıştır. 

Hayvan ambulanslar= farklı türlerdeld hayvanlara hizmet vermesi ve hizmet 
vereceği türlerin farklı ihtiyaçlara sahip olması, gerek ülkemizde gerekse dünyada 
hayvan ambulansı ile hizmet verecek birimlerin istek ve arzulanna göre tasarlanmış 
farklı hayvan ambulansı dizaynlanna neden olmaktadır. 

Yaptığımız araştırmalarda çok farklı özelliklere ve şelcillere sahip hayvan ambu-
lanslanyla karşılaştık. Kitabımızm bu bölümünde yaptığımız araştırmalar sonucun-
da özellikle hayvan kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek en uygun hayvan 
ambulansım ve hayvan kurtarma operasyonları için ambulans da bulunması gereken 
teknik donanım konusunu ele aldık. Bu bölümde anlatılanlar genel bilgi amaçlı 
olup, daha detaylı bilgi için mutlaka konusunda uzman bir mühendislik ekibinden 
yardım alınmalıdır. 

HAYVAN AMBULANS' 

Hayvan ambulanslar' çok değişik türdelci hayvanlara hizmet verebilmektedir. 
Örneğin, küçük bir kuştan büyük baş bir hayvana kadar hizmet vermesi beklenen 
hayvan ambulanslannın hizmet vereceği türe göre çok farklı ihtiyaçları kanşılması 
beklenmektedir. Araç yapısı bakımından özellikle aşağıda resimleri görülen, küçük 
hayvanlar için mono blok gövdeli panelvan tipinde veya hasta kabinli pick-up tipin-
de araçlar tercih edilebilirken, daha büyük hayvanlar için 4x4 araçların çektiği rö-
morldardan yararlanılmaktadır. 



nob 1 	
Hayvan Ambulansı 	 77 

Resim 1: Mono blok gövdeli panelvan tipinde ve hasta kabinli pick-up tipinde hayvan ambulansı ile, 4x4 
araçların çektiği römorklardan oluşan hayvan ambulansı. 

Yaptığımız araştırmalar, yetkililerle yaptığımız görüşmeler ve ülkemiz gerçekle-
ri ele almdığında mono blok gövdeli panelvan tipinde veya hasta kabinli pick-up 
tipinde araçlar yerine, 4x4 araçların çektiği römorklann bizim için daha faydalı 
olabileceği görülmektedir. Şöyle ki, 4x4 araçların çektiği römorktan oluşan hayvan 
ambulansı römork çıkartıldığında küçük hayvan nakillerinde kullanılabileceği gibi, 
römork talrildığmda daha büyük cüsseli hayvanlara hizmet verebilecelctir. Her ne 
kadar başlangıç maliyeti açısından 4x4 araçların çektiği römorktan oluşan hayvan 
ambulanslannın yapımı daha maliyetli olsa da imkan ve kabiliyet yönünden bu 
araçlar daha üstündür. 

4X4 ARAÇLARIN ÇEKTIĞI RÖMORKTAN OLUŞAN 
HAYVAN AMBULANSI 

4x4 araçların çektiği römorktan oluşan hayvan ambulansı aşağıda şekilde görül-
düğü gibi, çekici ve römork olmak üzere iki temel lusımdan oluşmaktadır. 

Şekil 1: 4x4 Araçların Çektiği Römorktan Oluşan Hayvan Ambulansı 
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ÇEKICI 

Bu tip hayvan ambulansı tasarlarnrken hasta nakil römorkunun planlamasından 
önce çekici araçla ilgili bazı konuların aydnılatılması gerekmektedir. 4x4 arazi araç-
ları imIcân ve kabiliyetleri göz önüne alındığı zaman özellikle römork nakletmenin 
etkili bir yoludur. Ancak bu araçların kullanımı sırasında potansiyel kazalardan 
kaçınmak için gerekli tedbirlerin alınması şarttır. 

Özellikle hayvan kurtarma operasyonlarında olay yeri her zaman asfalt yollara 
ulaşılabilen, şehir merkezleri olmayabilir. Bu nedenle çekici seçiminde, çekici ara-
cın her türlü yol koşulunda hizmet vermesi beklenmektedir. Bu yüzden mümlcünse 
torkunun yüksek olmasından dolayı dizel motorlu 4x4 araçlar çekici olarak tercih 
edilmelidir. Çelcicinin azami çekeceği yükün römorlcun dolu ağırlığınm üzerinde 
olmasına dikkat edilmelidir. Römork çekme kapasitesi araçlarm teknik belgelerin-
den öğrenilebilir. Çift kabinli araç tercihi de kurtarma operasyonları sırasında per-
sonel taşıma kolaylığı sağlayabileceği gibi, kapalı kasa tercih edilmesi ve kapalı 
kasa içinde gerekli elcipmanın sağlanması ile de araca küçük hayvanlara müdahale 
şansı verir. Araç yaşının düşük olması ve tüm periyodik bakımlarının zamanında 
yapılması üstünde durulması gereken diğer önemli konulardan bir diğeridir. Diğer 
önemli bir konu ise çeki demiridir. Araçta çeki demiri takılı olmalıdır. Araca çeki 
demiri takılma durumu aracın teknik belgelerirıden öğrenilebilir. Takılacak Çeki 
Demirinin, Avrupa Topluluğu EC94/20 standardı belgesinin olması ve yetkili mon-
taj merkezlerinde takılması gerekir. Bu belgeye sahip olmayan çeki demirlerinde 
güvenlik sorunları yaşanabileceği gibi araç ruhsatma işletmek de mümkün olmaya-
caktır. Montajı takiben, çeki demiri araç ruhsatma işletilir. Çeki demiri takılabilen 
her araca römork takılabilir. Diğer önemli bir husus da aracınız için tasarlanmış ve 
üretilmiş bir çeki demiri kullanmaktır Kullanım özellikleri açısından, sabit ya da 
portatif topuzlu çeki demirleri arasında karar vermek gerekir. Çeki Demirleri, elekt-
rik bağlantı kitleri ile birlikte kullanılır. Bu kitler, aracınızdan aldığı elektrik ve 
sinyal bilgisini çekilen römork sinyal sistemine iletir. 

RÖMORK 

İki ana elemandan oluşan hayvan ambulansmm hasta hayvanı ve gerekli kur-
tarma ve ilk yardım malzemelerini taşıyacağımız römork kısım konusunda internet-
te yapılacak küçük bir araştırmayla birçok farklı dizaynla karşılaşmak mümkündür. 
Biz kitabımızm bu kısmında özellikle acil kurtarma operasyonlarında kullanılabile-
cek bir hayvan ambulansmm römork kısmının taşıması gereken özellikler konusun-
da bilgi vermeye çalıştık. 
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Karayolları Trafık Yönetmefiğine göre; bir motorlu araç tarafmdan çekilen rö-
mork veya yan römork motorsuz yük taşıma araçları O Sınıfı kategorisine alınmış-
tır. Bu kategoride 01 Sınıfi: Azami ağırlığı 0.75 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma 
araçlanm, 02 Sınıfi ise Azami ağırlığı 0.75 tonu aşan, ancak 3,5 tonu aşmayan 
motorsuz yük taşıma araçlarını belirtmektedir. Bizim önerdiğimiz hayvan ambulan-
sı azarni ağırlığı 0.75 tonu aşan, ancak 3,5 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma araç-
lan kategorisine girmektedir. B, C, Cl, D ve D1 sınıfı sürücü belgesi sahipleri araç-
larını, azami yüldü ağırlığı 750 kilograma kadar olan (750 kilogram dahil) hafif 
römork takarak da kullanabilirler. 750 kilogramdan daha ağır hayvan ambulansuu 
kullanacak sürücünün Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre BE sınıfı sürücü bel-
gesine sahip olması gerekmektedir. BE smıfi sürücü belgesi B sınıfi sürücü belge-
siyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram' geçmeyen 
römork veya yan römork içeren birleşik araçlan kullanacaklara verilir. 

Yukarda da belirtildiği gibi, hayvan ambulansı planlaması yapılacağı zaman 
özellikle büyük hayvanlara hizmet verecek hayvan ambulansı= römork kısmının 
azami yüklü ağırlığınm 750 kg.'ı geçeceği, 02 Sınıfına gireceği ön görülmektedir. 
Bu nedenle hayvan ambulansı olarak dizayn edilecek römorkun içermesi gereken 
farklı özellikleri olması gerekli olup aynı yönetmelikte bahsedilen 02 sınıfı tescil 
belgesine sahip olması gerekmektedir. 

Bir hayvan ambulansı tasarlanırken en önemli husus hizmet vereceği hayvan gu-
rubunun güvenliği ve konforudur. Ambulansı"' hizmet vermesi beklenen hayvanla-
rın, ambulansa yüklenmesinden seyahatine ve ambulanstan güvenle indirilebilmesi-
ne kadar römorlcun hayvanların boyutlanna göre tasarlarnnası ve gerekli teknik 
irrıkana sahip olması beklenmektedir. Kurtarma operasyonları için bir hayvan am-
bulansı tasarlarken neye ihtiyacımız olduğunu iyi bilmeliyiz. Ihtiyaçlarımızı ve 
hizmet vereceğimiz potansiyel hayvan grubunun ihtiyaçlarını çok iyi planlamalıyız. 
Bu bağlamda hayvan ambulansmm römork bölümü planlamrken römork kısmında 
olması gerekenler ve hizmet verilecek hayvan sayısı ve hayvan büyüklüğü gibi 
değişkenleri iyi analiz etmemiz gerekmektedir. 

Mesela römork kısmının hem tek tırnaklı hem de çift tırnaklı büyük hayvanlara 
hizmet vermesi planlamyorsa mutlaka hayvanın römork içinde yeterli yere sahip 
olması gerekmektedir. Bazı durumlarda aynı anda birden fazla hayvana hizmet 
vermemiz gerekebilir. Bu durumda iki hayvan için onların güvenli ve konforlu bir 
şekilde nakil olacaklan römork alanı ayarlanmalıdır. Römork yüksekliği ve uzunlu-
ğu hayvanın konforunun anahtandır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafın-
dan yaymlanan 28145 sayılı "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin 
Nakilleri Hakkında Yönetmelik"e göre nakil işlemlerinde yetişkin atlar için hayvan 
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başına 1.75 m2  (07 x 2,5 m), çok ağır sığırlar için ise 1.60 m2  alan olması istenmek-
tedir. Ancak bu büyüklük daha büyük hayvanlar için artınlabilir. Uzun boylu bir at 
için "ekstra uzun" veya "safkan yüksekliğe" sahip olan römork dizaynı yapılması 
gerekebilir. Bu durumda ise hayvanı boyuna göre durak uzunluğu 2,3 m ile 3,3 in 
arasında değişebilir. Burada önemli olan hizmet vereceğiniz alandaki hayvanlara en 
güvenli ve en konforlu hizmeti verebilmektir ve bu nedenle mümlcünse olabilecek 
en büyük, en güvenli ve en konforlu dizaynı yapmak gerekmektedir. 

Kitabırruzda konuyla ilgililere yardımcı olabilmek için 2 büyük hayvan taşıma 
kapasitesine sahip 3 bölümden oluşan bir tasarımı sunmaktayız. Büyük hayvanlar 
için tasarlanacak bir hayvan ambulansmın römork kısmının içermesi gereken kısım-
lar ve boyutları içeren örnek oluşturacak bir çizim aşağıda şekilde gösterilmiştir. 

215 em 
	

90 CM 
	

150 cm 
94 	 tıAl. 

Dış Yükseklik: 235cm, iç Genişlik: 180 cm, Dış Genişlik: 240 cm 

Şekil 2: Hayvan ambulansının römork kısmının içermesi gereken kısımlar ve boyutları 
(wAnnı.equispirit.com'dan modifiye) 

Römork imalaünda yüksek performans, kolay bakım, daha uzun çalışma ömrü 
ve sağlam yapı ana gereksinimlerdendir. Hayvan ambulansı olarak tasarlanmış bir 
römorkun en önemli parçalarından biri şasidir. Aşağıda resim 2'de hayvan ambu-
lansı olarak kullanılabilecek römorka ait şasi görülmektedir. 

Ambulansın ömrü şasinin dayandchlığına bağlıdır. Şasi, römorkun iskelet siste-
mine verilen genel isimdir. Römorkun tüm parçalannm üzerine monte edildiği iske-
let yapı olarak da açıklanabilir. Şasi, araç güvenliği için olmazsa olmazlardan biri-
sidir ve sağlamlığı da son derece önem arz eder. Şasi tüm parçalar= monte edil- 
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diği ana iskelet yapısı olduğundan, herhangi bir hasar olması durumunda son derece 
ciddi sonuçlara neden olabilir. 

Resim 2. Römork şasisi.( www.boeckmann-northamerica.com'dan modfiye) 

Hayvan ambulansı olarak kullanılacak römorkun her bileşeni şasiye bir şekilde 
sabitlenir. Kazada, maksimum koruma için römorkun şasiye bağlı dayanildı bir 
"güvenlik kafesi" ile çevrili olması önemlidir. Tasarımda uzun süre bakım gerek-
tirmeyen, uzun önıtirlü, güçlü ve paslanmaya karşı korumalı galvanize çelik şasi 
tercih edilebilir. Şasi pas ve korozyondan etkilendiği için bu konuda gerekli tedbir-
lerin alınması da oldukça önemlidir. Şasi kaplaması olarak otomotiv sanayinde 
sıkhlda kullanılan katoforez kaplama tercih edilebilir. 

Şasiye bağlı dingillere gelecek olursak, römorklar sahip olduklan dingil sayısına 
göre; tek dingilli veya çift dingilli olabilir. Taşınan yükün ağırlığı, dingil sayısı 
belirlenmesinde önemli bir unsurdur. Çift dingile sahip römorklar, tek dingilli rö-
morklara göre daha sabit bir süniş sağlar. Dingil ağırlığı araçta aynı dingile bağlı 
tekerleklerden, karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 1500 kg'lık bir römork için, 
1500 kg kapasiteli tek bir dingil kullanılabileceği gibi, 750'şer kg taşıma kapasiteli 
2 dingil de tercih edilebilir. Yukarıda da değinildiği üzere tek dingile göre çift din-
gil tercih etmek araca daha güvenli ve konforlu sürüş sağlayacaktır. Tasarım aşama-
sında yardım alacağınız bu konunun uzmanı bir mühendis size konu hakkında daha 
önemli bilgiler verebilir. 

Güvenli ve konforlu bir nakil işlemi için önemli olan konulardan biri de aracm 
sahip olduğu süspansiyon sistemleridir. Bu sistemin temel görevi lastiklerle yol 
arasında temasın maksimum seviyede tutulması, aracm daima yolla temas etmesini 
sağlanması ve sürtünmenin hiç kesilmemesini sağlamaktır. Yolların zamanla aşınıp 
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tümsek ve çulcurlara sahip olması da bu görevi daha önemli hale getirir. Çünkü 
araçlar belli bir hıza ulaştıklarmda, yollardaki bu tip bozukluklardan daha fazla 
etkilenir. Seyir esnasında bir çukura giren tekerlek aşağı doğru ivmelenir. Süspansi-
yonlu araçlarda bu aşağı doğru ivme minimum seviyede hissedilir; çünkü sistemin 
parçaları, aracı her zamanki seviyesinde tutar. Bu da değişimin araç içinde çok az 
hissedilmesini sağlar. Yollarda çukurlar, tümsekler, dalgalar arttıkça tekerlekler 
aşağı ya da yukarı hareket eder. Ancak römorkun sabit kalması gerekir. Bunu sağ-
lamak için çukura ya da tilmseğe göre lastilderi zemine yaklaştınr. Böylece yol 
tutuş performansının üst seviyede olmasını sağlar. Diğer yandan virajh yollarda 
tekerleklerdeki yük değişimin ayarlanması yine süspansiyonun görevidir. Römork-
larda kullanılabilen birçok süspansiyon türü vardır. Bunlar arasında torsiyonlu sis-
tem, makash sistem ve ayarlı sistem sayılabilir. Makaslı sistem artık günümüzde 
kullanılmayan bir sistemdir. En yaygın olan sistem torsiyonlu sistemdir. Römorkun 
üzerine yüklenen yük arttıkça, sistem daha başarılı yaylanma sergiler. Ancak bu 
sisteme sahip römorklar yük çekilmeleri gerekli ise, bozuk yollarda sıçrama yap-
mamaları, çeken aracı ve diğer araçları tehlikeye sokmamalan için, kum torbası gibi 
geçici bir yülde yüklenmeleri gerekmektedir. Ayarlı sistem; 500 kg'a kadar olan 
römorklar için uygundur. Son derece başarılı ve hassas bir süspansiyon sistemidir. 
Köpek taşıma römorklannda tavsiye edilir. Böylelikle hayvanların, bozuk yol şart-
larında strese girmelerinin önüne geçilmiş olunur. 

Özellikle 4x4 çekici ve römork kombinasyonundan oluşan ambulanslarda önem-
li bir konu da römork frenleridir. Fren sistemine göre römorklar, frenli ve frensiz 
diye 2 gruba ayrılırlar. Bir römorku çekmek oldukça kolaydır, sadece römorka 
çekme kuvveti uygularsınız ve nereye giderseniz gidin römork sizi takip eder. Fren-
siz römorklar, çeken aracın kendi frenleme kabiliyetine bağlı olarak yavaşlarlar ve 
dururlar. Ancak özellikle hayvan, saman, su ve diğer yardımcı elemanlarla yüklen-
miş bir römorku durdurmak onu çekmek kadar kolay olmayabilir. Bu nedenle çeki-
cinin frenlerine ek olarak römorkun alcslan üzerindeki ek frenler, hem hayvanın 
hem de diğer ekipmanların römork içinde fren esnasında çarpma veya devrilme 
riskini azaltır ve güvenli bir şekilde aracın durmasma yardımcı olacaktır. Düzgün 
tasarlanan frenler, römorlcunuzdalci en değerli özelliklerden biridir. Bununla birlik-
te römorkun ayrılma fren sistemine sahip olması da çok önemlidir. Çünkü seyahat 
esnasında birçok nedenle römork çekiciden aynlabilir. Bu durumda römork içindeki 
hayvan ve diğer ekipman yolda başı boş bir şekilde hareket eder ve akan trafiği 
tehlikeye sokabilir ve kazaya neden olabilir. Böyle bir durumda ayrılma freniniz 
varsa ayrılma fren sistemi ile çekici araç arasındaki bağlantı kopar, sistem römor-
kun çekiciden ayrıldığını anlayarak römorkun fren sistemini devreye sokar ve rö-
morku durdurun 
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Hem çekici araçta hem de römorlctaki az şişirilmiş lastikler, römorkun sallanma-
sma neden olabilir. Her yolculuktan önce araçların lastiğinin uygun şekilde şişiril-
diğinden emin olunması gerekmektedir. Lastiklerdeki eşit olmayan aşınma, eşit 
olmayan şişirme veya römorktaki zayıf aks hizalaması nedeniyle olabilir. Bu ne-
denle aracın teknik bakımlarının periyodik olarak yapılmasına dikkat edilmelidir. 

Yukarda da belirtildiği gibi galvenize çelikten yapılmış dayanıklı şasi üzerine bağ-
lammş güvenlik kafesi ile inşa edilecek römork kısmını hem aracın güvenli ve konforlu 
olmasını hem de kazalarda maksimum korumayı sağlayacaktır. Sağlam bir şasi ve gü-
venlik kafesi ile inşa edilen römorkun duvar elemanlarının ~küme çift cidarli ve 
arasına ısı ve ses yalıtımı yapılmış olması paslanmaz ve kolay ternizlenebilir galvanel 
yan duvarlardan yapılması aracın konfor ve güvenliği artırabilir. Dış duvarlarda tek 
cidarli bir ince tabaka alii~dan inşa edilen römorklar, özellikle büyük hayvanla-
rın çifteleriyle kolaylıkla delinebilir veya hasar görebilir. Bununla birlikte yan duvar 
mekanik bağlantı elemanları, römork hareket halindeyken metal siirtünme ve gıcırtı 
gürültüsüne neden olabilir. Bu durum ise hayvan için ekstra bir stres kaynağıdır. Bu 
nedenle imalat sırasında güvenli bir conta için kimyasal bağlama sistemlerinin tercihi de 
daha sessiz bir sürüş ve daha  gürültüsüz bir iç mekan imkanı sağlayabilir. 

Yine çelik rulo çubuklarla takviye edilmiş, ısı ve ses yalıtımı sağlanmış sağlam 
bir tavan bloğunun aracın üst kısmını oluşturması da güvenli ve konforlu bir römork 
için elzemdir. Römork üretiminde tavanını kaplamak için alürninrım kullanmak 
hem güvenlik açısından hem de alüminyumun iyi bir ısı iletkeni olması nedeniyle 
sıkıntı oluşturabilir. Alüminyum ısı iletkendir, bu nedenle römork çatısı sıcak yaz 
günlerinde ısınırken, römork içindeki sıcaklığı büyük ölçüde arttırır. Bu sıcak ortam 
da hayvanlar için rahatsız edici ve sağlıksız olabilir. Bu nedenle sağlam materyal-
den çift cidarli ısı ve ses yalıtımı sağlanmış, ısıyı yansıtmalc için beyaz boyalı ve 
sızdırmaz fiber kompozit malzemeden tek parça bir römork tavan sistemi güzel bir 
seçenek olabilir. Bu sistem esnek olması nedeniyle hayvanın şahlanması sonrası 
oluşacak kafa travma riskini de azaltacaktır. 

Yan duvarlar üzerinde çelik iskeletle sağlam bir şekilde bağlantısı olan çelik ka-
pılar ve hayvanların güvenilir ve konforlu bir şekilde nakil işleminin yapılmasını 
sağlayacak kolay temizlenebilir taban döşemesi ve hayvanların ambulans içine 
kolaylıkla girebilmesi için bir rampa hayvan ambulans= tasarımında dikkat edil-
mesi gereken diğer bölümlerini oluşturmaktadır. Aşağıda Şekil 3'de hayvan ambu-
lansı olarak tasarlanan bir römorkun dış görünüşü verilmiştir. 

Römorlcun iç aydınlatması konusunda, römork içiniz doğru, yeterli ve güvenli 
bir şekilde ışıklandırılması gerekir. Bu konuda özellikle led aydınlatma sistemlerin- 
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den yararlanılma güvenli bir tercih olabilir. İç ışıldar, hayvanların kafaları ile vura-
mayacağı yerlere yerleştirilmelidir. Özellikle gece operasyonlannda ortamın aydın-
latılması da önemlidir. Bunun için araçta yükleme ışıklannın bulunması ortam ay-
dmlatması konusunda yardımcı olacaktır. 

Şekil 3. Hayvan ambulansı olarak tasarlanan bir römorkun dış görünüşü. 

Yukarda belirtiğimiz gibi durak, baş ve depo alanları olmak üzere 3 ana bölüm-
den oluşan hayvan ambulansı= içerdiği bölümlerin tasarımı konusunda da aşağıda 
belirtilen unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Durak ve baş alanları güvenli ve konforlu bir şekilde nakil işlemi için oldukça 
önemlidir. Çünkü nakil işlemi nakledilen hayvana ekstra bir stres kaynağı olabilir 
ve içinde bulunduğu ortam da bu stres durumunu artırabilir veya azaltabilir. Nakil 
işlemi hayvanın hem hormonalar hem de bağışıklık sistemlerinde değişikliğe ve 
olumsuz davramşlara neden olabilir. Bu nedenle hayvanın ambulans içinde maksi-
mum güvenliğinin ve konforunun sağlanması elzemdir. Atlardan örnek verecek 
olursak, Atlar, yırtıcılann yaklaştığını görebildikleri açık alanlarda yaşayacak şekil-
de tasarlanan hayvanlarıdır ve olası tehlikelere karşı çalıştırdıklan "savaş ya da kaç" 
reaksiyonlan vardır. Ancak, hayvanın savaşması veya kaçabilmesi için ayaldarının 
altında sağlam bir zemine sahip olması gerekmektedir. Bir atı dengesiz basamaklı 
bir metal mağaraya girdirebilmek bir mucizedir. Bu nedenle hayvanın nakil edile-
ceği ambulansın sağlam bir şasiye sahip olması, mümkün olduğunca açık renkli ve 
konforlu iç kısma sahip olması gerekmektedir. 

Burada önemli bir husus da aracın tabanıdır. Hayvanın üzerine basacağı sağlam 
bir zeminin sağlanması gereklidir. Zeminin hayvanın ayaklarının kaymasma engel 
olabilecek, kirlendiği zaman kolayca temizlenebilecek, suya dayanıklı bir yapıya 
sahip olması gerekmektedir. Bu konuda ahşap zeminler tercih edilse de ahşap zerni-
nin temizlik ve su ile muamelesinden kaynaldanan bazı sorunlan vardır. Römorkta 
kullanılacak uygun döşeme tipini seçerken göz önünde bulundunnamz gereken 
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birkaç faktör vardır. Bunlardan birincisi dayanıklı bir döşeme tercih etmektir. Hay-
vanın dışlusı ve idran döşeme üzerinde olumsuz etiklere neden olabilir ve römorkun 
kolayca çürümesine neden olabilir. Isı transferi diğer bir faktör olup yanlış döşeme 
malzemesi kullanımı özellikle sıcak aylarda çevre ısısının römorka iletilmesine ve 
römork içinin fazla ısııımasına neden olabilir. Gürültü ve titreşim dikkate alınacak 
bir sonraki faktördür. Bazı malzemeler, yoldan gelen gürültü ve titreşimin azaltıl-
masında daha başanlıdır. Hayvanların bacaklarına aktarılan titreşim yorgunluğa ve 
gürültü ise genel stres düzeyinin artmasına neden olur. Bakımı kolaylığı da temizlik 
ve hijyen konusunda önemlidir. Son olarak maliyet açısından döşeme malzemesi 
seçerken ucuz olanların tercih edilmesi, yukarıda saydığımı7 nedenlerden dolayı 
ileride daha büyük masrafların açılmasına ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. 
Bu nedenle paslanmaz metal zemin üzerine yerleştirilecek ve kaymayı önleyecek, 
kolay temizlenebilen, konforlu bir altlık görevi görebilecek ve tüm alanını kaplaya-
cak portatif yapıda olan kalın kauçuk paspaslardan tercih edilmesi iyi bir çözüm 
olarak görülmektedir. Bu sayede büyük hayvanların ağırlığını daha geniş bir yüzey 
alanı üzerine yayarak, toynaldarm bulunduğu alandaki basınç azaltılabilir. Düzenli 
aralıklarla paspasm kaldırılması temizlenmesi ve paspasın altında kalan ana zeminin 
paslanma ve yıpranmalara karşı kontrolü güvenlik ve konfor açısından da önemli-
dir. Bu paspaslar, her birkaç ayda bir tamamen kaldınlarak, zemin önden arkaya bir 
tomavida ile bastınlarak muayene edilmelidir. Paspaslar dışandayken zemini de-
zenfekte etmeli ve tamamen lcummalanna izin verilmeli ve paspaslar tekrar serilme-
lidir. Römorku herhangi bir süre beklemeye allyorsamz, paspaslar kaldırmalıdır. 
Eğer zeminde paslanma ve yıpranma varsa römork kullanılmamalıdır. 

Diğer yandan bu alanın eğer birden fazla hayvana aynı anda hizmet vermesi 
bekleniyorsa "t" şeklinde bir seperatörle ayrılması uygun bir çözüm olabilir. Ancak 
sepertöriin sabit olması kullanım kolaylığı yönünden tavsiye edilmemektedir. Eğer 
ayakta duramayan ve yatan bir hayvana hizmet verilecekse sabit seperatörle ayrılan 
kısım yetmeyebilir. Bu dıırmalarda portatif speratörler daha pratik çözümler gelişti-
rilmesini sağlayabilir. Portatif speratörün kolaylıkla takılıp çıkartılması ve uzun 
ucun açısal olarak yer değiştirebilmesi alan büyiiklüntin ayarlanmasma katkı sağla-
yabilir. Speratörün panik atmdan veya kaza sırasında ciddi bir kuvvete dayanabil-
mesi önemlidir. Alüminyum speratörler zayıf metal yapısında olması, kaynak nok-
talarında kınlma ve keskin tırtıklı kenarlara neden olabileceğinden tasarımda tercih 
edilmemelidir. Bunun yerine, daha sağlam olan çelik malzeme tercih edilebilir an-
cak paslanma riskinin önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. 
Bununla birlikte tek parça kafa bölücüler yerine sağlam borulardan yapılmış hava 
hareketlerini, ışık alcışmı engellemeyen ve tam görünürlük sağlayan tasanmlarım 
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tercihi ile hayvanın araç içinde daha konforlu ve güvenli seyahat etmesi sağlanabi-
lir. 

Durak ve baş alanlarının yan duvarlara bakan kısımlannın da yumuşak materyal-
le takviye edilmesi hayvanın yan duvarlara çarpma olasılığında, hayvan için daha 
korunaklı bir alan oluşınasın sağlanmasına ve konfora katkı sağlayabilir. Eğer rö-
mork içinde yan duvar ve speratörler de dolgu malzemesi kullanılmamışsa nalcil 
işlemi sırasında ekstra yaralanmalara sebep olunabilir. Bu nedenle yan duvar ve 
speratörler de en az 2,5 cm kalmlığında dolgu malzemesi bulunması hayvanı ekstra 
yaralanmalara karşı koruyabilir. 

Aşağıda Şekil 4'te büyük hayvan ambulansı olarak tasarlanan bir römorlcun du-
rak alanı görülmektedir. 

Şekil 4. Hayvan Ambulansı durak alanı. (www.hawktrailers.com'dan Modifiye) 

Yüksek çevre sıcaldıklan, nakil sırasında sıcaklık stresini ve ölüm riskini artıra-
caktır. Hayvanlar daha serin olan sabahlar, akşamlar veya gece valcitlerinde taşıma 
bile sıcaklık stresi yaşanabilir. Bu durum hayvanlar için önemlidir. Yüksek nem ve 
yüksek ortam sıcaklığının kombinasyonu bazı hayvan türlerinde öldürücüdür. Sıcakta 
hareketsiz duran bir araçta ısı hızla ölümcül seviyelere kadar yükselebilir. Hayvanı su 
ile ıslatmak, serin tutmaya yardımcı olabilmektedir. Atların özellikle stres altmdayken 
solunum sayılarının artması, ambulansm iyi bir havalandırma sistemine sahip olması- 

bel 
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nı gerektirmektedir. Atların büyük cüsseli olmaları sıcak havalarda aşırı ısmabilmele-
rine, özellikle arnbulansta birden fazla at varsa daha fazla ısı üretilmesine neden ol-
maktadır. Bu nedenle ortam ismim ayarlanabilir olması da çok önemlidir. Mümkün-
se araç içinde iklimlendirme sistemin olması bu konuda yardımcı olabilir. Nakil işle-
mi sırasmda iklimlendirme sistemine sahipseniz ortamın sıcaldığun ve nemini ayarla-
yabilirsiniz ve havalandırma için pencereleri açılmasına gerek kalmaz. Bununla bir-
likte araçtaki pencerelerle yapılacak doğal havalandırma işlemi sırasında dikkat edil-
mesi gereken hususlar da vardır. Hayvanların hava cereyanma maruz kalmamalan 
gereklidir. Tasarım sırasında pencerelerin yerleri ayarlanırken çekici aracın egzoz 
gazunn römork içine girmesini önleyecek tasarımlar hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü 
çekici aracın arakasmdan çıkan egzoz gazmın direk römork içine dolması hayvanların 
sağlığı konusunda sorunlara neden olabilir. Sürüş sırasında hayvanın kafasını römor-
lcun pencerelerinden dışarı çıkarmasma izin verilmemelidir. Kafasını dışarı çıkaran 
hayvanın gözleri toz veya molozlarla ve başka bir araçla yaralanabilir. Römork pence-
releri tasarlanırken küçük pencerelerden kaçınılmalıdır. Erişilebilir bir yüksekliğe 
yerleştirilmiş mandallarla açılabilen hayvanın kafasını dışarıya çıkarmasını engelle-
yen lusıtlama sistemlerine sahip büyük pencereler tercih edilmelidir. 

Ideal bir hayvan ambulansı tasarımında en önemli konulardan biri hayvanın gü-
venli ve kolay bir şekilde araca yüldenmesi ve indirilmesidir. Yarah ya da hasta bir 
hayvanın taşınması, geleneksel bir araçla kolaylıkla halledilemeyecek belirli sorun-
ları beraberinde getirir. Yaralı ya da hasta hayvanlar genellikle engellidir ve ağn 
yaşamaktadır. Bu nedenle, hayvanın araca yüklenmesi sorun olabilmektedir. Bazen 
de hayvanda yürüme ve ayakta durma sorunu olmasa da araca bağlı problemler 
nedeniyle araca yüldenmekte sıkıntı yaşanılabilir. Özellilde büyük hayvanlar için 
kullanılacak ambulanslar dizayn edilirken hayvanın ambulansa yüldeme ve boşalt-
ma işlemlerinin iyi planlanması, ambulansın en az travmatik bir deneyimle yüldeme 
ve boşaltma yapacak teknik imkânlannın olması gerekmektedir. Bu sorunun çözü-
münde farklı alternatifler geliştirilmiştir. Bunlar arasında aracın süspansiyon siste-
mine takılan hava yastıklanyla aracın yerden yüksekliğinin ayarlandığı sistemler-
den, aracın yükleme kapısına entegre özel açıli rampalarla sorun çözülmeye çalışıl-
mıştır. Özellilde rampa tercih edilmiş araçlarda rampanın yerle olan açısı, üzerinde-
ki kayma önleyici materyal ve rampanın kolaylıkla açılıp kapanması ve seyahat 
esnasında güvenli bir şekilde sabitlenmesi çok önemlidir. Aşağıda Şelcil'5'te büyük 
hayvan ambulansı olarak tasarlanan bir römorka entegre iniş-biniş rampasmm açık 
ve kapalı şekilleri görülmektedir. 
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Şekil 5. iniş- Biniş Rampası 

Diğer yandan römork içine monte edilecek bir vinç düzeneği, özellikle yatan ya da 
ölen hayvanlann ambulansın içine alınmasında ve kurtarma kaydırağının çekiminde 
çok büyük katkı sağlayabilir. Araç içine monte edilen vinçe bağh halat, kurtarma 
kaydırağı üzerinde bulunan çeki halkasından geçirilir ve kaydırak üzerine sabitlenen 
hayvan yatay düzlemde rampadan kolaylıkla kaydırılır ve ambulans içine alınır. 

Bununla birlikte her iki durak için tavana çelik barlarla monte edilmiş sağlam bir 
taşıma sistemi hayvanlann nakil sırasında yatmalanna veya istenmeyen herhangi bir 
durumun ortaya çıkmasına engel olabilir. Aşağıda Şekil 6'da büyük hayvan ambu-
lansı olarak tasarlanan bir römorka entegre taşıma askıları ve kayışlan görülmekte-
dir. 

Şekil 6. Taşıma askısı 
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Taşıma aslası ve kayışlannm yanında atın göğüs ve sağn lusmma hayvanın ha-
reketini engelleyecek barlann takılması nakil güvenliği açısından önemlidir. Çünkü 
nakil sırasında yolun engebe ve viraj durumları gibi römorkun stabilizesini değişti-
ren durumlarda römork içinde taşınan hayvanın öne ve arkaya kaymasının önlen-
mesi gerekir. Burada önemli bir husus hayvanların bu barlar üzerine atlamasıdır. Bu 
durumda hayvan bar üzerinde askıda kalabilir ve ekstra yaralanmalara sebep oluna-
bilir. Bu barlann tasarlanmasında barın üzerine aşırı yük bindiğinde barı serbest 
bırakan çıkarılabilir sitemlerin tercih edilmesi ile bu sorun aşılabilir. 

Ambulans, özellikle arkaya dönük yüldeme için tasarlanmadığı sürece, ambu-
lansa hayvanın geriye doğru bakacak şekilde yüklenmemesi gerekir. Özellikle 
büyük hayvanların ağırlıklannın büyük bölümünün ön bacakları üzerinde taşın-
ması, düz durak alanına sahip römork içinde geriye doğru bakacak şekilde yükle-
me yapıldığında, ağırlığın çoğunluğunu römorkun arka ucuna verilmesine ve ve 
bu bölümdeki aksamlar da aşırı gerilmeye neden olabilir. Bu gibi nedenlerle hay-
van yüklenirken römork üzerinde yük dengesinin ve taşınan hayvanın stabilitesi-
nin sağlanması sürüş güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

Ambulans römorkuna yüklenen hayvanın nakil işlemi boyunca gözetim altında 
bulundurulması, durak ve baş alanı içinde meydana gelecek olumsuzluklardan 
anında haberdar olabilmek ve çekici içindeki personelin hayvana hızlıca müdaha-
le edebilmesi için römorkun durak ve baş alanları kapalı devre kamera sistemiyle 
kayıt altına alınması yine güvenli ve konforlu bir nakil işlemi için önemli bir hu-
sustur. 

Operasyon esnasında diğer birimler ve ekip içi haberleşmenin sağlanması için 
araç içinde telsiz sisteminin bulunması yarar sağlayabilir. 

Ambulans römorku üzerinde olması gereken ışıklar ve reflektörler gibi diğer gü-
venlik elcipmanlan kanunlarla belirlenmiştir. Bu konuda ilgili kanun ve yönetmelik-
terden yararlanabilirsiniz. 

Temiz su deposu, yangm söndürücü ve çekici için alet ve tamir çantasınnı da 
Ambulans içinde bulunması da güvenli ve konforlu bir nakit işlemi için önemli bir 
husustur. 

Yukarıda durak ve baş alanları ile ilgili açıklamalarda bulunulmaya çalışılmıştır. 
Bu bölümde ise güvenli nakil ve kurtarma işlemi için, depo alanında ve araçta bu-
lunması gereken ilk yardım, kurtarma ve tamir ekipmanlan hakkında bilgi verile-
cek, güvenli seyahat ve nakil işlemi için alınması gereken önlemlere değinilecektir. 
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Güvenli bir kurtarma operasyonu için ambulansm her görev öncesi kontrol 

edilmesi gereken kısımları vardır. Bu kontrol kurtarma personeli tarafından alışkan-
lık haline getirilirse, hem personelin hayatı hem de hizmet verilen hayvanın hayatı 
ambulans kaynaklı risklerden bertaraf edilebilir. Bir kontrol listesinin geliştirilmesi 
ve bu listede belirtilen kontrol noktalarına sefer öncesi kontrolü iyi bir fıkirdir. Aşa-
ğıda kontrol listesi örneği sunulmuştur. Bu liste her yolculuktan önce ve her durak-
tan sonra kullanılır: 

• Römork çekme demirine doğru bağlanmış mı? 

D Emniyet zincirleri çekme aracına bağlı mı? 

• Frenler takılı mı? 

D Ayrılma freni bağlantısı yapılmış, akülerinin şarjı var mı? 

D Işıklar ve fren lambalan çalışıyor mu? 

> Göstergeler çalışıyor mu? 

> Araçta patlamış sigorta var mı? 

> Süspansiyonlarda sorun var mı? 

> Lastikler iyi durumda ve lastik basmçlan tam mı? 

• Römork tabanını çürüme ve paslanma yönünden kontrol ettiniz mi? 

D Tüm mandallar uygun şekilde sabitlenmiş mi? 

D Kapılar ve rampa uygun şekilde çalışıyor mu? 

> Römork içinde bulunan malzemeler sabitlenmiş mi? 

D Araç telsizi çalışıyor mu? 

> Jeneratör (varsa) yakıtı var mı ve düzgün çalışıyor mu? 

Eğer bu kontrolleri tam olarak yerine getirirseniz daha güvenli bir görev icra 
eder ve öngörülemeyen sorunların önüne geçebilirsiniz. 

KURTARMA EKİPMANLARI 
Kurtarma operasyonlarında kullanılacak bir ambulansın operasyon sırasında kul-

lamlacak gerekli teknik malzemeyi de taşıması gerekmektedir. Aşağıda ambulans 
içinde bulunması durumunda kurtarma operasyonlanndalci kabiliyeti artıracak kur-
tarma malzemeleri sıralanmaya çalışılmıştır. Ambulansın taşıma kapasitesine göre 
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aşağıda belirtilen malzemelerin bulundurulması kurtarma operasyonlarında size 
büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Personel İçin Gerekli Koruyucu Ekipmanlar: Kurtarma operasyonları sırasında 
kurtarma personelinin kendisinin ve operasyonun güvenliği için eldiven, çelik 
burun talcviyeli botlar, çizme ve kasık çizmesi, koruyucu başlık, parlak renkli ve 
yansitıcı ceket veya yelek, gözlük, bıçak, kulak koruması ve koruyucu yangın giysi-
leri gibi ekipmanlara sahip olması gerekmektedir. 

Hava Yastıkları: Hava yastıklan enkaz çalışmaları, trafik kazaları başta olmak  
üzere gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında yüklerin kaldınlmasmda kullanı-
lan sıkıştırılmış hava ile çalışan malzemelerdir. Yüksek Basınçlı (8 bar çalışma 
basıncı) ve Alçak Basmçlı (0,5 bar çalışma basmcı) Hava Yastığı olmak üzere 2 
çeşittir. Aşağıda Resim 3 'te kurtarma operasyonlarında kullanılan hava yastıklan 
görülmektedir. 

Resim 3. Kurtarma Operasyonlarında Kullanılan Hava Yastıkları 

Kesiciler: Kullanım Amacına Göre Kesiciler: Demir Kesiciler, Beton Kesiciler, 
Ağaç Kesiciler ve Demir-Beton Kesiciler olma üzere aynlmıştır. Hayvan kurtarma 
operasyonlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda Resim 4'te kurtarma operas-
yonlarında kullanılan çeşitli kesiciler görünmektedir. 

Hidrolik Ayıncı — Kesiciler: Afetlerde, kazalarda ve enkaz altı arama kurtarma 
faaliyetleri olmak üzere karşılaşılan birçok olaylarda kullanabileceğimiz en etkili 
malzemelerin başında gelmektedir. 

Kırıcı-Deliciler: Kurtarma operasyonlarının değişik safhalarında beton yapı 
elemanlarının sebep olduğu engellerin kaldınlmasında kırıcı deliciler kullanılır. 



Spirai Demir Kesici 
Demir ve Beton Kesme Motoru 

Demir ve Ahşap Kesme Motoru Ağaç Kesme Motoru 

AkÜİÜ Kombi Kesme kırma Ünitesi Htdroilk Kriko Beton Kinci ve Delici. 
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Krikolar: Krikolar, kurtarma operasyonlarında: Sabitleme, dayanak ve destek 
yapma, yer açma, ayırma, kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. 

Resim 4. Kurtarma Operasyonlarında Kullanılan Çeşitli Kesiciler 

Aşağıda Resim 5 'te kurtarma operasyonlarında kullanılan Akülü Kombi Kesme 
Ayırnıa Ünitesi, Beton Kıncı ve Delici ve Hidrolik Kriko görülmektedir. 

Resim 5. Akülü Kombi Kesme Ayırma Ünitesi, Beton Kırıcı ve Delici ve Hidrolik Kriko 

Merdivenler: Merdivenler yangmlarda ve karşılaşılan birçok olayda çok farklı 
amaçlar için kullanılan en önemli malzemelerin başında gelmektedir. Aşağıda Re-
sim 6'da kurtarma operasyonlarında kullanılan farklı merdivenler görülmektedir. 



‘‘> 
Şarjh Et Projektörü Şarjh El Feneri 

Seyyar jeneratör 	Ayaklı Projektör 
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Teleskopik Merdiven 	İp Merdiven 
Resim 6. Kurtarma Operasyonlarında Kullanılan Farklı Merdivenler 

Jeneratörler: Şehir şebeke elektriğinin olmadığı yerlerde gerçekleştirilen kur-
tarma operasyonlarmda, elektrik aydınlatmalarında, ayıncı, kesici, delici ve tüm 
elektrikli malzemelerin çalıştınlmasında, hava ve duman tahliyelerinde kullanılan 
aspiratörlerde, elektrildi dalgıç pompalarm çalıştınlması gibi birçok hayati cihazm 
çalıştuılmasında kullanılır. Araç üzerinde sabit ve seyyar olmak üzere 2 tip jenera-
tör vardır. 

Projektörler: Kurtarma operasyonlannda olay yerinde aydınlatma amacı ile kul-
lanılan bu ekipmanlar projektör sehpası ile sabit olarak kullanıldığı gibi seyyar 
olarak da kullanılabilir. Kablo makaralan ve jeneratör ile birlikte kullanılır. 

Aşağıda Resim 7'de kurtarma operasyonlarında kullanılan seyyar jeneratör, sa-
bit ve seyyar projektörler ve el fenerleri görülmektedir. 

Resim 7. Seyyar Jeneratör, Sabit ve Seyyar Projektörler ve El Fenerleri 

Tahta ve Plastik Destek Takoz,lan: Kurtarma operasyonlarında sıklıkla destek 
amaçlı kullanılan ekipmanlardır. Plastik takozların şekilleri sabittir. Ancak tahta ta-
kozlar olaya özgü olarak istenilen boy ve şekilde tekrar boyutlandınlabildiğinden 
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plastiklere göre daha avantaj lıdırlar. Aşağıda Resim 8'de kurtarma operasyonlarında 
kullanılan değişik boyutlarda tahta ve plastik destek takozlan görülmektedir. 

Resim 8. Değişik Boyutlarda Tahta ve Plastik Destek Takozları 

Tirfor: Elle çalışan çekiciler çekme, kaldırma ve sabitleme çalışmalarında kul-
lanılabilir. Alüminyum çerçeve içeresinde teleskopik kaldırma ve çekme cihazıdır. 
Aşağıda Resim 9'da kurtarma operasyonlarında kullanılan tirfor sistemi görülmek-
tedir. 

Resim 9. Kurtarma Operasyonlarında Kullanılan Tirfor Sistemi 

ölçüm Cihazları: Kurtarma operasyonlarında ortamda değişik patlayıcı gazlar 
bulunabilir. Emniyetli bir çalışma alanının oluşturulması için ortamda gaz bulunup 
bulunmadığı ve ne oranda bulunduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ortamda 
gaz bulunması durumunda bu gazın ortamdan uzalclaştınlarak emniyetli bir çalışma 
ortamının sağlanması kurtarma faaliyetlerinin temel lcurallarındandır. Kurtarma 
amacıyla inilen kuyularda, kanalizasyon, lağımlarda, zehirli gazlarla dolu hacimler-
de, su buhanyla dolu olan mekânlarda oksijen yetersizliği tehlikesi vardır. Oksijen 
monitörü, bu ortamlarda oksijen yoğunluğunu göstererek, %19,5'in altına inildiğin-
de sesli ve görüntülü alannla kullamcılan ikaz eder. Bununla birlikte bazı durum- 
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larda ortamda radyoaktif kirlilik olabilir. Radyasyonun varlığmın anlaşılması duyu 
organları ile mümkün olmadığından, algılanması ve ölçümleri radyasyona hassas 
cihazlar ile yapılır. Aşağıda Resim 10'da kurtarma operasyonlarında kullanılan 
çeşitli detektörler görülmektedir. 

Resim 10. Kurtarma Operasyonlarında Kullanılan Çeşitli Detektöder 

Akustik Arama Cihazları: Akustik arama cihazları, enkaz altı arama çalışmala-
rında canlıların bulunması ve yerlerinin tespitinde kullanılmaktadır. Sesli Arama 
Cihazları ve Görüntülü Arama Cihazları olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıda Resim 
11'de kurtarma operasyonlarında kullanılan sesli arama cihazları ve görüntülü ara-
ma cihazlan görülmektedir. 

Resim 11. Sesli Arama ve Görüntülü Arama Cihazları 

Demir Kesme Makasları: Demir kesme makaslan, operasyonlarda çalışmalara 
engel olan yuvarlak demirler ve kapı kilitleri başta olmak üzere kalın çit telleri ve 
kalın kablolarm kesilmesinde kullanılır. 



Kürek 	 El testeresi Demir Kesme Makasi 

wiemErn.— 

Baita 	 Balyoz 	 Çekiç 

Manevela, Levye, Eğri Demir 	 Sac Kesme Makas i 	Keski Demiri 
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Balyoz ve Çekiçler: Balyoz ve çekiçler, betonlann ve duvarların parçalanması, 
kapların ve kilitlerin lurılması gibi işlerde kullanılır. Balyoz ve çekiçlerin değişik 
boyutlarda ve ağırlıklarda olanları vardır. 

El Testereleri: Kurtarma operasyonlarında sıklıkla kullanılır. Ahşap ve demir 
kesme testerelerinin çok çeşitli boyut ve şekilde olanları vardır. 

Baltalar: Baltalar, pek çok olayda ihtiyaç duyulan malzemelerin başında gel-
mektedir. 

Kürekler: Kürekler, çalışma alanında bulunan enkaz döküntülerinin kaldınlma-
suıda kullanıhr. 

Sac Kesme Makas,: Sac kesme makası, sıkışmalı trafik kazalarında araçların sac 
aksamı başta olmak üzere, karşılaşılan diğer olaylarda benzer malzemelerin kesil-
mesinde kullanılır 

Manivela, Levye ve Eğri Demir: Kaldırma, zorla kapı açma, dayanak yapma, 
cam kırma ve çivi sökme işlerinde kullanılır. 

Keski Demiri ( Murç): Sac kesme, beton kırma ve ağaç kesme çalışmalarında 
kullanılır. 

Aşağıda Resim 12'de kurtarma operasyonlarında kullanılan demir kesme maka-
sı, balyoz ve çelciç, el testeresi, baba, kürek, sac kesme makası, manivela, levye, 
eğri demir ve keski demiri görülmektedir. 

Resim 12. Demir Kesme Makası, Balyoz ve Çekiç, El Testeresi, Balta, Kürek, Sac Kesme Makas!, 
Manivela, Levye, Eğri Demir ve Keski Demiri. 
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Karabina: Yüksek ve alçak alanlardan kurtarma çalışmaları başta olmak üzere 
halatlann kullanıldığı tüm çalışmalarda kullanılan malzemedir 

Mapalar: Çelik halatlann birbirine eldenmesinde ve sabit bir çapa noktasma 
bağlanmasmda kullanılan bir ekipmandır. 

Tekli Makara: Yüksek ve alçak alanlardan kurtarma çalışmalarında halatlarla 
birlikte kullanılan yük çekimini kolaylaştıran malzemedir 

İnici ve 8'li Kulakh İnici: Yüksek ve alçak yapılan çalışmalarda personelin 
emniyetli iniş ve çiluşlannı sağlayan bir ekipmandır. 

El jumarı, Jumarh Makara, Stop Decender: iniş ve Çıkışlarda Personelin da-
ha emniyetli bir şekilde hareketini sağlayan ekipmandır. 

Makarah Palanga: Yüksek ve alçak yapılan çalışmalarda ağır yüklerin kaldı-
nlması ve ya indirilmesinde kullanılan ekipmandır. 

Tripod: Kuyu operasyonlannda etkili bir şekilde kullanılır. Makarah palanga 
sistemi ile birlikte kullanıldığmda ağır yülderin kaldırılması veya indirilmesinde 
kullanan ekipmandır. 

Bel Tipi Emniyet Kemeri: Kurtarma personelinin yüksek ve alçak alanlarda ya-
pacağı çalışmalarda kişisel güvenliğini sağlamak için kullandığı bir ekipmandır. 

Isveç Oturak': Isveç oturağı sağlam ve pratik bir ekipmandır. Yüksek ve alçak 
alanlardaki çalışmalar, kuyulara inişlerde kullanılmaktadır. 

Aşağıda Resim 13'te kurtarma operasyonlarında kullanılan karabina, mapalar, tek- 
li 	8'li irıici ve 8'1i kulaldı inici, el juman, jumarlı makara, stop decender, 
makarah palanga, tripod, bel tipi emniyet kemeri ve isveç oturağı görülmektedir. 

Ağır Hizmet Tipi Cırcır Kayışlar,: Gerdirme, sabitleme ve çekme işlemlerinde 
güvenle kullanılabilecek polyesterden imal edilmiş bir malzemedir. Özellikle yatan 
veya ayağa kalkamayan hayvanların kurtarma kaydırağı üzerinde sabitlenmesinde 
ve diğer ekipmalann gerdirme, sabitleme ve çekilmesinde kullanılabilir. 

Polyester kurtarma Sapanları: Genelde hayvan kurtarma operasyonlarında kul-
lanılmakla beraber sapanm çeşidine göre ağır yülderin kaldınlmasmda kullanılır. 

Koruyucu başlık: Büyük hayvanların kafalanmn koruması için tasarlanmış yas-
tıldı bir başhIctır. Kurtarma operasyonları sırasında veya ameliyat sonrası kullanım 
için tasarlanmıştır. Büyük hayvanların kurtarılması ve yaralanmış hayvanın taşın-
ması sırasında veya nörolojik koşııllardan iyileşme sırasında koruma amacıyla kul-
lanılabilir. 



Q(a 
Karabina Mapa Tekli Makara El jumarı 

Bil Inici ve 8'11 Kulaklı İnici Jumarlı Makara Stop Decender 

Tripoci 	Isveç Oturağı 	Bel Tipi Emniyet Kemeri Makaralı Palanga 
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Kaydırma kayağı ve Kurtarma Kancası: Yatan hayvanların Kurtarma kaydırağı 
üzerine çekilmesinde veya hayvanı hareket ettirmek için kullanılan ekipmandır. Bu 
işlemler sırasında Kurtarma kancasmdan da faydalarulabilinir. 

Resim 13. Karabina, Mapalar, Tekli Makara, 81i Inici ve 811 Kulaklı lnici, El jumarı, Jumarlı Makara, Stop 
Decender, Makaralı Palanga, Tripod, Bel Tipi Emniyet Kemeri ve Isveç Oturağı. 

Kurtarma kaydırağı: Kuru arazide hasta ya da kazazede hayvamn olay yerin-
den uzaklaştırılması ve ambulansa yüklenmesinde kullanılan önemli bir ekipman-
dır. Hem üstte hem de altta pürüzsüz bir yüzey için çelik braketlerle ve gömme 
cıvatalarla, yumuşak teflon veya polietilen gibi kaymayı kolaylaştırıcı materyal-
den yapılmıştır. Genellikle 1,2 metre x 2.4 metre x 6 mm ölçülere sahip olup daha 
büyük hayvanların taşmması için modüler eklemeler yapılabilmektedir. Ön tara-
fında bulunan halka büyük bir makaraya bağlandığuıda, hayvanla birlikte ambu-
lansa çekilebilir. 



Ağır Hizmet Tipi Cırcır Kaytslan 

2 

111111111  

Polyester Kurtarma Sapan; Kurtarma Sınıfı Naylon Haiat 

<<<411010› 
Kurtarma Kaydıraltı 

8 

mai 
Keçe Ped 

Naylon ayak bağı 

9 

Cırt Bant 

Koruyucu Başlık 
7 

Kaydırma Kayağı ve Kurtarma Kancası 
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Yukarıda saydanlardan başka çeşitli boylarda kayışlar, çeşitli boylarda hazır-
lanmış Atel, Buz Askıları, Konfor Sağlayıcı Keçe Ped, Kurtarma Sınıfı Naylon 
Halat, Naylon Ayak Bağı ve Yüksek Mukavemete Sahip Cırt Bantlar kurtarma 
operasyonlan sırasında sıklıkla kullanılan ekipmanlardır. 

Aşağıda Resim 14'te kurtarma operasyonlarında kullanılan Ağır Hizmet Tipi 
Cırcır Kayışlar, Polyester kurtarma Sapanlan, Koruyucu başlık, Kaydırma kayağı 
ve Kurtarma Kancası, Kurtarma kaydırağı, Konfor Sağlayıcı Keçe Ped, Kurtarma 
Sınıfı Naylon Halat, Naylon Ayak Bağı ve Yüksek Mukavemete Sahip Cırt Bantlar 
görülmektedir. 

Resim 14. Ağır Hizmet Tipi Cırcır Kayışlar, Polyester Kurtarma Sapanları, Koruyucu başlık, Kaydırma 
Kayağı ve Kurtarma Kancası, Kurtarma Kaydırağı, Konfor Sağlayıcı Keçe Ped, Kurtarma Sınıfı Naylon 

Halat, Naylon Ayak Bağı ve Yüksek Mukavemete Sahip Cırt Bantlar 

İlk Yardım Seti 

Su geçirmez bir kapta saklanan aşağıdaki malzemeler temel bir İlk Yardım Seti 
olarak kabul edilir. Ambulans içinde bulunması kurtarma operasyonları sırasında 
hekimin hayvana ilk yardım yapabilmesi için önem arz eder. Aşağıda sıralanan ilk 
yardım malzemelerinin yanında ambulans personeli olan veteriner helcim kendi acil 
müdahale ekipmanların ambulans içinde hazır bulundurur. 
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• Antiseptik solüsyonlar: Hafif iyotlu antiseptik solüsyonlar, Betadine vb. 

• Yaraları yıkamak için 50 mPlik bir şırınga veya küçük bir sprey şişesi 

• Yaraları yıkamak için steril serum fizyolojik solüsyonu 

• Kesikler ve sıynklar için iyileşme sürecini yavaşlatmayacak iyi bir anti- 
balcteriyel merhem veya sprey 

• Geniş yüzey yaraları için anti-bakteriyel sprey 

• Sargı materyali 

• Gazlı bez rulolar 

• Steril pedler - çeşitli boyutlarda yapışmaz yara pedleri 

• Alan dolgusu olarak kullanılabilecek yastılch pamuk (atel hazırlamada kul- 
lanmak için) 

• Vazelin 

• Kendinden yapışkanlı bandaj lar 

• Koli bandı 

• Hipoalerjenik bant 

• Forseps, künt uçlu bandaj makası, keskin makas, cımbız, çalu 

• Tel kesiciler, toynak makası, pense 

• Kalp atış hızı ve bağırsak seslerini izlemek için stetoskop 

• Dijital rektal termometre 

• Nitril eldiven 

• Pamuk 

• Çeşitli ebatlarda atel materyali 

• Böcek koyucu - sprey Yaraları yıkamak için temiz su (en az 10 litre) 

• Termal şok battaniyesi 

• Tek kullammlik poşet 

• Kova 

• Güçlü tıbbi yapışkan bant 

• Temiz havlu 

• Yular 

• Su bazlı kayganlaştıncı veya sıvı sabun 
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SONUÇ 

Hayvan kurtarma, ihbar sürecinden başlayıp ilk yardım, nakil, gerekli tedavilerin 
ve hastanın rehabilitasyonu sağlandıktan sonra normal hayatına geri dönmesini 
içeren bir süreçtir. Bununla birlikte hayvan kurtarma, bir hayvanı tehlikeli bir yer-
den güvenli bir yere, hem kurtarıcı hem de hayvan açısından en uygun yöntemi 
kullanarak transfer etmek anlamına gelir. Kazazede hayvan sayısı, hayvanın türü, 
aldığı yaranın büyüklüğü, lcurtarılmış hayvanların beklenen sağlık durumu, olayın 
meydana geldiği yerin ulaşılabilirliği ve sağlık kuruluşlarına uzaklık' gibi birçok 
durum kurtarma operasyonlarının yönetimini ve başarısını önemli ölçüde değiştire-
bilir. Yukarıda özellikle hayvan kurtarma operasyonlarında hizmet verecek hayvan 
ambulansı ile ambulansm taşıması gereken teknik malzemeler konusunda konuyla 
ilgililere yardımcı olabilecek bilgiler verilmiştir. Umarız bu çalışma konuyla ilgili-
lere yardımcı olur. 
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Bölüm 8 
HAYVAN KURTARMADA ZAPTURAPT*  

HAYVAN KURTARMADA BILINÇLI VE PLANLI HAREKET 
ETMENIN ÖNEMI 

Hayvan kurtarma operasyonlarında bilinçli ve planlı bir müdahale, başarılı ol-
manın ilk koşulu olup, gerek kurtarma ekibinin, gerekse kurtardacak hayvanların 
sağlık ve güvenliğini garanti altına alan aşamadır. Afet veya kaza anında ve sonra-
smda hayvanlarda korku ve aşırı bir tedirginlik hakim olur ve hangi nedenle olursa 
olsun kendi güvenliklerini tehlikede hissettilderinde içgüdüsel olarak daha agresif 
ve saldırgan davranışlar gösterirler. 

Özgürlüğü lasıtlanmış ve hareket yeteneği sınırların-115 hayvanlar, kendilerini 
kurtarmaya çalışan insanların yardım etmeye çalıştıldarmı anlayamayabilir ve 
onları birer tehdit olarak görebilirler. Öyle durumlarda da gerek kendilerine 
gerekse kurtarma ekibine zarar verebilirler. 

Bu nedenle hayvanlara yaklaşırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 
mümkün mertebe onların strese girmelerini önlemektir. Uygulanan işlem, müdahale 
eden ve hayvan için güvenli olmalıdır. Her ikisinin de zarar görmemesi için uzman-
lık, tecrübe gereksiniminin yanısıra hayvan türü, hatta hayvanın kendisi hakkında 
bilgi sahibi olunmalıdır. Hayvanların kemik ya da yumuşak dokularmda zorlanma 
sonucu travmaya sebep olmamak için son derece nazik davranılmahdır. Aksi halde 
hafif bir yarası olan hayvan bile aniden hayatım kaybedebilir. Hem hayvan hem de 
müdahale eden kişi için güvenlik her zaman ön planda olmalıdır. Zapt-ı rapt, hay-
vanlara müdahale sırasındaki işlemleri kolaylaştırmak ve anestezi yapılması gere- 
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ken durumlara hazırlık için özel öneme sahip bir teknik olduğundan kuralına uygun 
olarak yapılmahdır. 

Planlı ve bilinçli müdahale, halk sağlığı ve kurtarma ekibinin güvenliğini artım-
ken, iatrojenik zararlan ve hayvan ölümlerini azaltır. Olay yerine ilk ulaşan kişilerin 
bilinçsizce yapacakları bir müdahale faydadan çok zarar verebilir. Bu nedenle afet-
lerden önce kurtarma faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında toplumun 
bilgilendirilmesi zararın en aza indirilmesi için alınabilecek en iyi tedbirlerden biri 
olarak değerlendirilebilir. 

HAYVAN KURTARMADA TEMEL ZAPTURAPT İLKELERİ 

Gerek bireysel gerekse sürü halindeki hayvanların kurtanlma operasyonlarında 
uyulması gereken bazı temel kurallar vardır. Hayvanın türü, yaşı, cinsiyeti, maruz 
kaldığı acı ve zorluğa göre değişmekle beraber temel zapt-ı rapt ilkeleri yapılacak 
müdahalenin genel çerçevesinin belirlenmesinde ve kurtarma ekibine ışık tutması 
bakmundan yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir: 

1. Stres altındaki hayvanları zapt etmeye çalışmak kimi zaman hayvanların pa-
niklemesine ve karşı koymasına neden olur. Bu nedenle stresi azaltıcı tutum 
ve davranışlar ile hayvanlara yaklaşmak gerekir. 

2. Hayvan eğer yaralı ise nazikçe, kapalı bir alana sıkıştırarak tutma, yakalanma 
işlemi kolaylaştınlmalıdır. 

3. Hayvanlar ses ve ışık gibi irkiltici etkilerden uzak tutulmaya çalışılmalıdır. 

4. Manuel zapturapt vücut iriliği küçük ve orta ölçekteki hayvanlar uygulanabi-
lir. Uygulama sırasında ağ, torba ve kancalar; taşıma amacıyla ise hayvanlara 
kasa, kutu, havlu veya gerektiğinde özel ekipman kullanılmalıdır. 

5. Yabani hayvanların birçoğu havlu veya benzeri bezler ile sanlarak kontrol al-
tına alınmalıdır. 

6. Birçok hayvan gözleri kapatıldığında sakinleşir. Bu nedenle torba veya uy-
gun bir materyal ile gözlerin kapatılması hayvanların kontrol altına alınması 
kolaylaştırır. 

7. Annesi veya yavrusu ölmüş hayvanlara özel bir dikkat ile yaklaşmak gerekir. 

8. Zapturapt işlemleri yapılırken latex eldiven kullanılması patojenlerin bulaş-
masını belli düzeyde engeller. 

9. Gebe hayvanların yatmlması sırasında düşük tehlikesi nedeniyle dikkatli 
olunmalıdır. 
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HAYVAN KURTARMADA UYGULANAN ZAPTURAPT 
TEKNIKLERI 

Davranış ve fızyoloji araştırmaları hayvanlara yapılan temas ve zapturapt işlem-
lerinin strese yol açtığım ve ciddi yaralanma riski taşıdığını göstermektedir. Bu 
nedenle bu tür işlemlerde stresin minimize edilmesi ve operatör ile hayvan güvenli-
ğinin maksimize edilmesi hedeflemelidir. Gebe, doğum aşamasındaki, yeni doğum 
yapmış, laktasyondaki, aç, susuz, aşırı sıcaldara maruz kalmış hayvanlara zaten 
stres altmda olmaları ve yeni stres faktörleri ile başa çıkmada başarısız olacakları 
için tutma, yakalama işlemleri yapılması sakıncalıdır. Zorunlu olmadıkça bu hay-
vanlara müdahale edilmemesi gerekir. Zapturapt teknikleri fiziksel ve kimyasal 
zapturapt olarak ana iki grupta ele alınabilir. 

Fiziksel Zapturapt 

Hayvanların fiziksel olarak zapturapt altına alınmasında onların yaralanması, acı 
ve rahatsızlık hissetmelerine neden olacak stres faktörlerinin engellenmesine dikkat 
edilmesi gerekir. Müdahale süresinin kısa tutulması da stresi azaltıcı etki yapaca-
ğından işlemlerin planlı şekilde ve hayvan türüne uygun teknfiderle yapılması gere-
kir. Uzun süreli zapturapt işlemlerinde yaralanmalann hatta ölümlerin önüne geçil-
mesi için kimyasal sedasyon yapılmasında yarar vardır. Fiziksel zapturapt işlemle-
rinde ani hareketlerden kamılması ve aşırı seslerin minimize edilmesi gerekir. 
Birçok hayvan türü için gözlerin kapatılması veya hayvanın karanlık bir ortama 
alınması dış uyaranlan azaltacağından salcinleşmeyi sağlar. Fiziksel zapturapt, kont-
rol altına alınacak hayvanların normal davranışlarına aşina olan kişiler tarafından 
yapılmalı ve işlem süresi kısa tutulmalıdır. Uygulamada hayvan ve insanların yara-
lanmalannı önlemek amacıyla torba, halat, tutma-yakalama sopası, sıkıştırma düze-
neği gibi uygun zapturapt araç ve gereçleri kullanılmahdır. 

Resim 1. Bir atın farklı fiziksel pozisyonlarda zapturaptı 
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Fiziksel zapturapt uygulamalarında hedefteki hayvana sakin ve sessiz bir şekilde 
yaklaşılmalı, görevi olmayan kişilerin alandan uzaldaştınlmalan gerekir. 

Kimyasal Zapturapt 

Kimi durumlarda stresin ve yaralanmalann minimize edilmesi amacıyla anestezi 
veya analjezi sağlanmak suretiyle kimyasal zapt-ı rapt gerekebilir. Bu gibi durum-
larda uygun anestezik madde seçimi önem arz eder. Uygun anestezik ilaç tipi ve 
miktarı türlere, ihtiyaç duyulan sedasyon/anestezi düzeyine ve koşullara göre deği-
şebilir. Anestezi intravenöz, intramuscüler veya inhalasyon yolla yapılabilir. Ancak 
işlemden önce hayvanın fiziksel olarak zapt edilmesi ve tehlike ve rahatsızlık verici 
etkilerden uzak tutulmalan gerekir. Bunun için sessiz ve karanlık ortamlar uygun 
ortamlardır. 

Kimyasal zapturapt, sedatif, trankilizan ve anestezik maddeleri kapsar. Nöro-
müsküler sistem blokajı sağlayan ajanların (vecuronium, pancuronium, succinylc-
holine) kimyasal zapt amacıyla sıklıkla kullanılmaması gerekir. Ayrıca kimyasal 
zapturapt amacıyla kullanılan ilaçların insanlar için potansiyel tehlike kaynağı ol-
duğu unutulmamalıdır. Bu nedenle güvenli koşullarda depolanmalı ve operatörlerin 
bu gibi ilaçlann taşıdıkları riskler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. 

Kiyasal zapturapt uygulamalarında dikkate alınması gereken noktalar şunlardır: 

a) Doz aşımı ve ölüm 

b) Uygulama sırasında uzak mesafeden işlem yapılırken verilecek muhtemel za-
rarlar 

c) Uzun süreli sedasyonlar, hipo/hipertermi ve dehidrasyon 

d) Kendine gelme esnasında yaralanmalar 

e) Gebe hayvanlarda fdtus üzerinde depresif etkiler 

t) ilaç yarı etkileri 

g) Önceden var olan bir hastalığın yan etkileri 

h) Geviş getirme ve nefes alıp vermedeki komplikasyonlar 

i) Tam olarak ayılmadan bırakılma neticesinde saldırganlık riskleri 

j) Enjeksiyon yerlerinde enfeksiyon 

k) Yetersiz izleme, takip 

1) Ağrı göstergelerini maskeleyen görünür hassasiyetsizlik 
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m) Zayıf refah göstergeleri (özellikle sağlık ve davranışsal) 

n) Sosyal grubuna geri döndüğünde eski sosyal statünün tekrar lcurulmasmda 
zorluk, çatışma 

Kimyasal zapturapt hayvanı aşırı düzeyde strese sokacak durumları kontrol altı-
na almak amacıyla kullanılabileceği gibi, ergin yabani domuz, geyik veya yırtıcılar 
gibi doğası gereği agresif ve kızgın hayvanlara müdahale yapılması gereken ve 
müdahalenin ciddi acı ve rahatsızlığa neden olacağı durumlarda uygulanabilir. 

Kimyasal zapturapt hayvanlarda ciddi düzeyde hastalık ve ölümlere yol açabilir. 
Bu nedenle zaruret halinde uygulanması gerekir. 

Hayvan türlerine göre zapturapt uygulamaları şöyle özetlenebilir: 

Sığırlar 

Sığırlara yapılacak müdahalelerde zarar görme riski olduğundan daha dikkatli 
olunmalı ve mümkün olduğu kadar temas etmeden uygun yönlendirme yapılarak 
hayvanlar kontrol altında tutulmalıdır. 

Şekil 1. Beden dili kullanılarak sığırların arzu edilen yöne sevk edilmesi 

Temas gereken durumlarda sığırlar yularsız veya başlıksız tutulmamalıdır. Sığır-
ları yulanndan tutacak kişi boynun yan tarafında bulunursa hayvan daha sakin  durur 
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ve müdahale eden kişi herhangi bir boynuz darbesinden de korunmuş olur. Bir diğer 
yöntem de septum nazinin sıkılmasıdır. Sığırların başlan yular başlık ile sağlam bir 
yere bağlandıktan sonra hayvana ön sol tarafından yaklaşılarak hayvanın sol boyun 
kaidesi yanında durulur. Sol elle hayvanın sol boynuzunu kuvvetlice tutulur. Boy-
nuzun sivri uç kısmının açıkta kalmamasına dikkat edilmelidir. Sağ el ise iki boy-
nuz arasından ve alın üzerinden kaydırılarak septum nazi yakalanır. Baş parmak bir 
burun deliğine, işaret ve orta parmak ise diğer deliğe sokularak septum nazi sıkılır. 
Septum nazi sıkılırken tırnakların burun mukozasına zarar vermemesine dikkat 
edilmelidir. Bir yardımcı kişi de kavram bölgesinden tutar. Vücut yan çevrilip ba-
caklarla hayvanın vücuduna dayanılarak ve kuvvet alınarak hayvanın istenmeyen 
hareketlerine karşı önlem alınmalıdır. Septum naziden sıkma işlemi muşet adı veri-
len aletle de yapılabilir. İri cüsseli ve huysuz hayvanlarda muşet ile tutarak hayva-
nın hareketlerini sınırlandırmak oldukça kolaydır. Hayvanı tutmaya yardım edecek 
fazla kişi yoksa sığınn başma, boynuz çevresine sıkıca bir urgan bağlanır. Urganın 
ucu etraftaki bir ağaca veya direk etrafına sıkıca sanlarak bağlanır. 

Büyükbaş hayvanların yatınlarak sabitlenmesi sırasında gerek uygulayıcı= ve 
gerekse hayvanın güvenliği ve sağlığı açısından çok dikkatli olunması gerekir. Ya-
tınna işleminin tekni'ğine uygun yapılmasına özen gösterilmelidir. Büyük hayvan-
larda yapılacak müdahalelerde öncelikle işlemin hayvan ayakta iken yapılması ter-
cih edilir. Eğer işlem güvenlik ve teknik açıdan ayakta yapılamayacak özellikte ise 
bu durumda hayvan uygun yöntemle yatırılarak zapturapt altına alınır. Yatırma 
sırasında abomazum deplasmanı, timpani veya pnömoni şelcillenebilir. Bu nedenle 
hayvanın solunumuna ve timpaniye dikkat edilmelidir. 

At ve Eşekler 

Tek tırnaklı hayvanlar ilaçlarla veya fiziksel yöntemlerle uysal hale getirilebilir. 
At ve eşekler, ısırabilir, darbe vurabilir, arkalarmda bulunan insan veya hayvanlara 
tek veya iki ayakla tekme atabilirler. Bu nedenle bu hayvanlara sakin şekilde ve 
önden yaklaşarak paniklemelerinin önüne geçilmelidir. Taşıma arçalarma sakin bir 
şekilde, mümkünse sahibi tarafından götürülmelidirler. 

Bir atla çalışırken mutlaka başlık ve yular kullanılmalıdır. Atı tutan kişi ata bağlı 
olan ipi, kayışı hiçbir zaman bileğine, koluna sarmamalıdır. Bazı atlar bağlamaya 
alışık değildir ve bu nedenle reaksiyon gösterirler. Bu nedenle atı bağlamak isteyen 
kişi atm bağlanmaya alışık olup olmadığını öğrenmelidir. Aniden çözmek gerekebi-
leceği için her zaman pamulctan yapılma bir urganla bağlanmalı kesinlikle zincir ile 
bağlanmamalıdır. Duruma ve koşullara göre tek tırnaklı hayvanlar yavaşa ve ağızlık 
kullanılarak, bacaklanndan sabitlenerek, arka bacak bukağılıklanna takılan köstek- 
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ler yardımıyla, travay içerisinde sabitlenerek, boyun derisi kavranarak, gözleri ka- 
patılarak, at battaniyesi kullanılarak, boyun kementi veya köstek uygulanarak zapt-ı 
rapt altına almabilirler. 

Resim 2. Atların taşıma araçlarına götürülmesi 

En iyi zapturapt yöntemi at ve eşeklerin bir yönlendirme düzeneğine konularak 
gözlerinin örtülmesidir. işlemler sırasında elektrik şoku veya köpek kullanılması 
uygun değildir. ihtiyaç hâlinde kimyasal zapt uygulanabilir. Kimyasal zapturaptın 
gerektiği durumlarda anestezi altındaki hayvanlar güvenli bölgelere taşıııırken aşa- 
ğıdaki resimlerde gösterilen şekilde bağlanarak ileri, geri veya yanlara hareket etti-
rilebilir. 
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Şekil 2. Bir atın yatar pozisyonda çeşitli yönlere hareket ettirilmesi 

Küçükbaş Hayvanlar 

Koyunlan zapt etmek bir köşede toplayarak manevralanna engel olacak görsel 
bariyer oluşturulmalıdır. Bu görsel bariyer kollar ile yapılabileceği gibi taşınabilir 
kapı, levha, saman balyalan veya çuvallanndan da faydalanılabilir. Koyun ve keçi-
lerin kör noktası denilen omuz arkası arka tarafından yaklaşılmalıdır. Arka bacak-
lardan biri yakalanarak önce bel ve sırt daha sonra boyun kısmına doğru geçilir. 
Yakalanan koyun boğaza yakın çene altından tutularak burnunu yukarı ve ileri doğ-
ru uzatılır. Koyunun kafası aşağıda iken daha fazla güce sahip olur. Bu şekilde 
kontrolü daha uzun süre sürdürmek mümkün olabilir. Bir el ile hayvanı çene altm-
dan boyun ile beraber tutarken diğer elle de arka bacakların kavram noktasından 
tutulmalıdır. Tutma esnasında açık olan bacaldara doğru hayvanı yaslayarak tam bir 
tutma sağlanabilir. Hayvanı duvara yaslayarak tutmak da kolaylık sağlar. Hayvanın 
ön bacaklardan birisinin bükülerek yukarı öne doğru kaldırılması hem zapturaptı 
sağlar hem de aşılamada enjeksiyonu yapacak kişiye kolaylık sağlar. Bu yakalama 

işlemleri esnasında koyun ve keçileri kesinlikle tüylerinden, yapağılarmdan yaka-
lamamak gerekir. Açık alanda yakalama işlemi yapılacaksa yakalama çengellerin-
den faydalanılabilir. Uzun bir sopa ucuna takılan çengel yakalanmak istenen koyu-
nun arka bacağma takılarak hayvan yakalanır. Bu çengel ile yakalama daha çok açık 
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alanlarda yararlıdır. Kuzu ve oğlaldann zapturaptı kolay olmakla birlikte hayvana 
zarar verilmemesi için kucağa alınması en uygun yöntemdir. 

Şekil 3. Kuzularda zapturapt 

Keçiler de koyunlar gibi elle tutularak zapt edilebilen hayvanlardır. Boynuzlu 
olanların boynuz kölderinden, olmayanalann arka ayaklarının kaldırılması suretiyle 
kontrolü sağlanabilir. Keçilerin gözlerinin kapatılması da hayvanı sakinleştirir. 
Yakalanan koyun veya keçinin fazla hareket etmemesini isteniyorsa ve yapılacak 
müdahale karın bölgesinde olacaksa hayvanın sağn üzerine oturtulması gerekir. 
Sığırlarda olduğu gibi bir ip yıllar şeklinde baş kısmına bağlanarak da koyun veya 
keçiler tutulabilir ama bu yöntemin seri hareketi gerektiren işlerde randımanlı oldu-
ğu söylenemez. 

Koyun ve keçiler sürü hâlinde yaşayan hayvanlar olduklarından dolayı en iyi 
zapturapt metodu yönlendirme düzenelderi kullanarak arzu edilen yöne yönlendi-
rilmeleridir. 

Kanathlar 

Kuşlar kınlgan organlara sahip olduldarından nazik muameleye ihtiyacı duyar-
lar. Genellikle enselerinden tutulması uygundur. Yakalama tekniği olarak en uygun 
yöntem kuşlara arkadan sessiz ve yavaşça yaklaşarak üzerlerinin bir havlu ile ör-
tülmesi ve baş, beden ve ayakların birlikte tutulmasıdır. Küçük kuşlarda baş ve 
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işaret parmaldan çene kemiği etrafından sanlarak ve el ayası sırt kısmma dayandın-
larak zapturapt sağlanır. işlem yapılırken kuşun zarar görmemesi için çok sıkı tu-
tulmaması gerekir. 

Şekil 4. Küçük yapın kuşlarda zapturapt tekniği 

İri kıışlarda yine baş ve işaret parmaldan çene kemiği etrafmdan sarılır ancak 
baş parmak çene altına getirilerek hafiften yukarı doğru bası uygulanır ve el ayası 
sırt losmına dayandınlarak zapturapt sağlanır. 

Kimyasal zapturapt gereken durumlarda bir yüz maskesi veya kutu içinde inha-
lasyon yoluyla anestezi uygulanabilir. Bunun dışında kas içi ketamin de verilebilir. 
Kendine gelme sürecinde yaralanmalann önüne geçilmesi için kuşlar, bir gazeteye 
sanlabilirler. 

Tavuk, hindi, kaz, güvercin gibi hayvanlann masa üzerinde yatmış olarak tutul-
malarmda aynı yöntem izlenir. Bir elle iki kanat sırt sırta getirilerek, hayvanın göv-
deye bağlantı yerinden, diğer elle iki bacak yakalanarak yan tarafları üzerine masa-
ya yatırılmış olarak tutulur. Piliçler ayaklarmdan yakalanmalı ve incik kemiğinin 
aşağısından tutulmalıdır. Piliçler ağırlığma göre değişmelde beraber bir defada tek 
elle 3-5 adetten fazla taşmmamalıdır. Yığılmalar nedeniyle hayvanların boğulma- 
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masına dikkat edilmelidir. Yakalama sırasmda hayvanlann korkma ve kaçmalarına 
neden olacak gürültüden ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Yakalama sırasında 
piliçlerin sağa-sola çarpmalanna, yaralanma ve berelenmelerine engel olmak, yaka-
lama-yüklemeyi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için milmkünse bütün kümes 
ekipmanlan tamamen kaldırılmalıdır. Bu mümkün değilse yemlik ve sululdar ya 
yere indirilir veya çalışanların baş hizasından yukarı kaldırıhr. Yakalama ve yülcle-
me sırasında kümeste ışık şiddeti hayvanları görebilecek kadar azalfilmalı, ortam 
loş olmalıdır. Yakalama sırasmda piliçler kovalanmamalı, kümes bölmelere ayrıl-
malı veya tel, ahşap veya plastikten yapılmış ağlarla piliçler için küçük yakalama 
alanları oluşturulmalıdır. Piliçler bu alanlara doğru sürülüp, alan daraltılarak ürkilt-
meden yakalaıamaya çalışılmalı, hayvanların itilmesi veya sürüldenmesinden müm-
kün olduğunca kaçınılmalıdır. 

Yırtıcı kuşların gagalanndan çok pençeleri tehlike oluşturmaktadır. Bunun ya-
nında balıkçıllann gagalan ve memelilerin diş ve boynuzlan tutan kişi için risk 
oluşturabilir. Öncelikle kuşlarda stern= (döş) kemiğine baskı yapılmamalıdır. 
Kuşları havlu yardımı ile yakalamak hem hayvanın hareketini lusıtlar hem de stresi 
azaltır. Kuşun üzerine havlu yerleştirildikten sonra başparmaldar ileriye bakacak 
şekilde kuş omuzlanndan yakalanarak ve yana yatınlarak bacaklarının gövdeye 
yakın kısmından tutularak kontrol altına alınır. Kuşun gagasından ve pençelerinden 
korunabilmek için kalın eldivenlerin kullanılabilmesine karşın, elin duyarlılığı= 
kaybolmasına sebep olmalarından ötürü hareketlerin daha sertleştiği ve kışa zarar 
verebilme olasılığının olduğu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca kuşlarda zapturapt 
sırasında tilylerin kaybedilmemesi çok önemlidir. Çünkü birincil ya da kuyruk tüy-
lerini kaybetmiş bir kuşun uçabilmesi çok zordur. Kırık kemiği olan hayvanlarda 
kırık kemiğin olduğu kanat veya bacağın vücuda tespiti son derece önemlidir. Aksi 
halde hareket eden kemik uçları etrafindaki doku ve damarlarda çok daha fazla 
tahribata neden olacaktır. Bu da tedavi şansını azaltacak ve ayrıca hayvanın çok 
daha fazla ağn duymasına neden olacaktır. 

Tavşanlar 

Bir tavşan, daima omuz derisinden kaldırılmalıdır. Ağırlığı lkg'ın altında olan 
hayvanları kaldırma metotlarından birisi, baş ve işaret parmaldan ile tam arka butla-
rm üzerinde belden tutularak kaldırmak ve taşımak en iyisidir. Ancak bu hayvanlar 
5-10 saniyeden fazla süre kaldınlacak veya taşınacak ise, diğer el yardımıyla des-
teklenmesi gerekir ya da ön kol üzerinde başı ile beraber dirsekleri kıvırarak taşına-
bilmektedir. Bir tavşan eğer mücadele eder ve çaba gösterirse tutan kişi de onu 
kontrol edemeyeceğini hissederse, en iyisi onu yere bırakmak ve 2-3 saniye sonra 
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doğru bir şekilde tekrar kaldırmak gerekir. Eğer çabalayan bir tavşan tutulmaya 
devam edilirse, tavşanın sırt kemiklerinin kınlmasına sebep olunabilir ve tırmalan-
ma riski vardır. 

Şekil 5. Tavşanlarda uygulanması gereken zapturapt tekniği 

Tavşanlar ısırabilir veya tırmalayabilirler. Bu nedenle operatörlerin uzun kollu 
ve paçalı kıyafetler giymelerinde ve eldiven talcmalannda yarar vardır. Diğer taraf-
tan omurga yaralanmalarına karşı hassasiyetleri vardır. Uzun süren veya uygun 
olmayan zapturapt işlemleri sırasında arka ayaldan ile ani telcmeleme davranışları 
sonucu kemilderde kırık, hatta felçlere yol açan ciddi yaralanmalar olabilir. Tavşan-
ları zapt ederken kulaklan, boyunlan veya arka ayaldarmdan tutumamak gerekir. 
Mümkün olduğu kadar kafası/gözleri örtülü olmalıdır. En uygun tutma metodu ya 
ensesinden tutmak veya bir torbaya koymaktır. 

Tilki, Köpek ve Kediler 

Yabani hayvanlarda öncelikle hidatidoz, sarkoptik uyuz, toksoplazmoz, halkalı 
solucan ve sarkosporidioz gibi zoonoz hastalık risklerine dikkat edilmesi gerekir. 
Bu hayvanlar diş ve pençeleri ile ciddi yaralanmalara yol açabilirler. Bu nedenle 
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personelin kalm eldiven kullanmasında fayda vardır. Hayvanların zapturapfincia 
öncelikle yumuşak bir süpürge ile boyunlarmm yere doğru bastınlması, daha sonra 
gözleri kapatacak şekilde kafalarına bir bez örtülmesi gerekir. Bu işlem yapılırken 
bir kişinin süpürgeye ile baskı uygulaması diğer kişini ise bir eliyle hayvanın ense-
sinden tutup diğer eliyle de sağnsma (hayvanın arka tarafı) bastırması gerekir. 
Kontrol tam olarak sağlandığında süpürge çekilebilir. 

Bir tilki veya köpeğin daha güvenle kontrol altma alınması için burunluk kulla-
nılması veya geçici burun bağı uygulanmasmda fayda vardır. 

Şekil 6. Köpeklerde burun bağı uygulaması 

Kapalı bir alan, çukur veya kafeste bulunan hayvanlar genellikle arkalarını bir 
köşeye dayarlar. Bu pozisyon onların anestezik madde enjelcsiyonlan için uygun bir 
imkan sunar. Uzun bir sopa yardımıyla da bu pozisyona getirilebilecek hayvanlar 
daha kolay kontrol altına alinabilirler. Mümlcün olduğu durumlarda hayvan sahiple-
rinin kendi hayvanlarını tutup taşımalan en doğru yöntemdir. 

Şekil 7. Hayvan sahibinin kendi köpeğini taşıma tekniği 
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Kedilerde diş ve pençelere dikkat edilmesi gerekir. Zapturapt için bir bez, eldi-
ven veya kafes kullanılması önerilir. Güvenli bir tutma için bir elle kedinin ensesin-
den tutarken, diğer elle arka kis= kontrolü sağlanmalıdır. 

Şekil 8. Kedilerde zapturapt tekniği 

Domuzlar 

Domuzlara müdahale edecek kişilerin leptospiroz, Q humması, Brusella, Melio-
dozis ve Tüberküloz gibi zoonoz hastalık rislderini dikkate alması gerekir. Ergin 
domuzlar keskin dişleri ve güçlü pençeleri nedeniyle tedbirli olmayan kişilerde 
ciddi yaralanmalarla sonuçlanan çabuk ve öngörülmeyen reaksiyonlar gösterebilir-
ler. Genel bir prensip olarak ergin domuzlara kimyasal zapturapt yapılmasında fay-
da vardır. Yavru domuzlar ise anneleri kontrol altına alındıktan sonra kannlanndan 
kueaklanarak taşınabilirler. 

Geyikler 

Geyilderin zapturaptmda boynuzların kınlma ve ciddi kan kaybına yol açması 
riskinden dolayı dikkat etmek gerekir. Zapturapt için en uygun yöntem sakince 
yaklaşarak hayvanın bir yönlendirrne dilzeneğine koymak ve gözlerini örtmektir. 
Diğer bir yöntem ağ kullanmaktır. Yine gözleri örtülen hayvanın arka tarafi ve başı 
kontrol altına alındıktan sonra hızlı şekilde kas içi enjeksiyon ile kimyasal zapturapt 
uygulanabilir. Geyiklere müdahale ederken köpeklerin kullanılmamasında yarar 
vardır çünkü köpeklerin geyilder üzerinde şiddetli stres oluşturma özelliği vardır. 
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Dikkat edilmesi gereken zoonz hastalıklar arasında salmonella ve yersinya önde 
gelmektedir. 

Kemirgenler 

Kemirgenlerin keskin ön dişleri olduğundan ısırabilirler. Bu nedenle kafese 
almmalarmda yarar vardır. Kafes içerisindeyken bir elle hayvanın başı ön ayakları-
nın arasına gelecek şekilde aşağı doğru bastırıhrken, diğer elle omuz üzerinden 
tutulur. Kimyasal zapturapt için genellikle but bölgelerinden kas içi ketamin ve 
ksilazin uygulanmaktadır. Alternatif olarak oksijen veya yüz maskesi inhalasyon 
anestezisi de kullanılabilir. 

Potansiyel Komplikasyonlar ve Çözüm Önerileri 

Zapturapt işlemleri sırasmda ani reaksiyonlar sonucu yaralanmalar, yakalanmadan 
kaynaklanan miyopatiler, anestezinin ters etkileri, hipoventilasyon, hipertemi gibi 
komplikasyonlar görülebilir. Bu gibi durumlarla en az düzeyde karşılaşmak için hay-
vanlara müdahale eden kişilerin bilgili, deneyimli ve zapturapt kurallarına uygun 
hareket eden kişiler olması gerekir. Kurtarma ekibinde en az bir veteriner hekimin 
bulunması bu türden sorunların üstesinden gelmede önemli bir avantaj olacaktır. 
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Bölüm 9 
ACİL MÜDAHALE, İLK YARDIM, TASARLANAN YENİ 

HAYVAN KURTARMA VE TAŞIMA EKİPMANLARI * 

Dünya nüfus artışma bağlı olarak insanlığın refahı için yeni yaşam alanlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu yaşam alanlanmızı genişletirken maalesef hayvan-
ların yaşam alanlarını daraltmaktaw. Bu nedenle birçok hayvan mecburen yaşam 
alanlarını bizimle paylaşmak zorunda kalmaktadır. Her türün davranışa kendine 
özgü olarak farklı olduğu için gerek hayvanlar ve gerekse insanlar arasında bu 
birlikte yaşama zorunluluğuna bağlı olarak çeşitli problemler doğmaktadır. 

Hayvan yaşamını tehdit eden başlıca nedenlerin şunlardır; kazalar (trafik, bi-
nalar, elektrik, tuzaklar vs), ateşli silahlar (avcılık, rastgele veya kötü amaçla silah 
kullanma), hem cinsi veya başka hayvan saldırıları sonucu oluşan kavgalar, petrol 
ve yağlar gibi çeşitli kimyasallarla kirlenme, tarımsal ilaçlar, bozuk gıdalar gibi 
zehirli maddelerle zehirlenmeler, doğal afetlere (deprem, yangın, sel vs) maruz 
kalma, bataklık gibi gevşek zeminde mahsur kalma, göç yorgunluğu, açlık, sert 
iklim koşulları, yuvadan ve anneden erken ayrılma, paraziter, bakteriyel, viral vb 
hastalıklar, bilinçsiz hayvan nakliyesi, ticareti ve kaçakçılığı görülen durumlardır. 

Hayvan zayiatı, deprem, çığ, heyelan vb doğal afetlerde hayvanlar ileri derecede 
zarar görmekte, bu durum sonuçta insanlara hem ekonomik hem de psikolojik ola-
rak olumsuz yansımaktadır. Doğal afetlerin dışında hayvanlar pekçok kazalara ma-
ruz kalmaktadır. Örneğin; kanal, çukur, kuyu, dere, çaylara düşmelcte, ya kendi 
hâllerine bırakılmalcta, ya da ilkel yöntemlerle eziyet edilerek kurtarılmaya 
çalışılmaktadır. 

Hüdai İpek 
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İLK YARDIM VE DIKKAT EDILMESI GEREKEN 
NOKTALAR 
Sağlık eğitimi görsün ya da görmesin toplumun tüm bireylerinin; her türlü şart-

larda bilmesi ve yapması gereken uygulamalar bütünü ilk yardım olarak tammlan-
maktadır. Acil müdahale ise ancak kanunlarla belirlenmiş bir eğitim seviyesine 
ulaşmış ve yasal sınırlar içerisinde sağlık mesleğini icra edebilme hakkı verilmiş 
bireylere tamnan uygulamalardır. ilkyardım eğitimi kişilere sağlık personeli niteliği 
kazandırmaz ama kendileri ve çevrelerindeki diğer bireyler için hayat kurtarıcı, 
sakatlıkları önleyici veya en aza indirici uygulamalar konusunda yeterli bilgi ve 
beceri kazandırmaktadır. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren olum-
suz bir durumda yetkili sağhk görevlileri olay mahalline ulaşıncaya kadar hayvanın 
hayatının kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla 
ilaçsız olarak yapılan uygulamalar ilk yardım konusu içinde değerlendirilmektedir. 
Herhangi bir acil durumda yapılacak basit ilk yardım uygulamaları daha fazla zarar 
görmeyi, hatta ölümü bile önlemelde beraber şoku engelleme, ağnnm azaltılması ya 
da yok edilmesine de yardımcı olduğu kabul gören bir gerçektir. Bu esnada dikkatli 
olmak ve bazı yanlış davranışlardan kaçınmak, hem hayvanın hayatının kurtulma-
sında hem de müdahale etmeye çalışan kişilerin her hangi bir olumsuzluğa maruz 
kalmaması için çok önemlidir. Bunun için ilk yardım ve acil müdahale esnasında 
aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. 

1. İlk uygulama yapılırken sakin olunmalı, telaşa kapılmamah 

2. Hayvanı sakinleştirecek şekilde yumuşak bir tarzda yaldaşılmalı 

3. Eğer hayvana müdahale edebilecek yetkili bir sağlık personeli varsa ilk yar-
dımı uygulayan kişi hemen onun yardımcısı durumuna geçmelidir. 

4. Hayvana yardım etmeye çalışan kişi hiçbir zaman kendi can güvenliğini teh-
likeye atmamalı, bilalcis kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri öncelikle 
almalıdır. İlk yardım yapanın bilinçsizce kendi hayatını tehlikeye atacak bi-
çimde davranması fayda yerine zarar verecektir. 

5. Yardım eden kişi çevrede bulunan kişileri ilgili sağlık kurumlarına, itfaiyeye 
ve gerekirse polise veya jandarmaya haber vermelerini sağlayacak biçimde 
organize etmelidir. 

6. İlk yardım esnasında öncelikle hayvanm kalbi ve solunumu durmuş ise bu 
duruma çare bulmaya çalışma'', daha az faydalı başka uygulamalarla zaman 
kaybetmemelidir. 

7. İlk yardımcı bölgesindeki sağlık olanaklarını ve kuruluşlarını iyi tanımalıdır. 
Ülkesinin sağlık sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 
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8. İlk yardımcı günümüzde bilgilerin kolay değişebilir bilgiler olduğunu kav-
ramalıdır ve yeni bilgilerin ışığında bilgi ve davramşlarun değiştirmeye, ken-
dini yenilemeye hazır olmalıdır 

Tüm hayvanların travmaya maruz kalabilmekteclirler. Fakat evcil hayvanlar ve 
evcil hayvanlar içinden de kedi ve köpekler insanlarla etkileşimi çok fazla ve hayat- 
larının her alanında yer aldıklarmdan dolayı en çok maruz kalmaktadırlar. Travmalı 
hastalarda ilk müdahale çok önemlidir. Yapılacak ilk müdahaleler hayat kurtarıcı 
olmaktadır. Bundan dolayı müdahaleyi yapacak kişi veya ekip çok hızlı ve seri bir 
şekilde hareket etmelidir. Travmalı hastaların büyük çoğunluğınıda ölüm sebebi 
hipoksi ve hemorajidir. Şiddetli hemoraji dokuların yeterince oksijenle beslenmesi-
ni önlediği için sonuç doku ölümü ile sonuçlanmalctadır. İlk yardımda temel kural-
lar; Havayolunun açık tutulması (Airway), Solunum (Breathing), Dolaşım (Circula-
tion), Ilaç (Dnıg) uygulamaları olarak sımflandınlmaktadır. Hayvanın daha kötüye 
gitmemesi içinde kanama durdurulmalı, gerekli sargılar yapılmalı, kırıklar hareket-
siz hale getirilmeli, doğru ve rahat pozisyona getirilmesi büyük önem arz etmekte-
dir. Ayrıca kurtarılması gereken hayvanın durumunun daha kötüye ginnemesi için 
ilk dakikalardaki müdahalenin önemi çok büyüktür. Zira kazalarda ilk 5 dakikadaki 
ölüm oranı % 10 iken ilk yarım saatteki ölüm oranı % 50'ye yükselmelctedir. 

Kurtanlacak hayvana müdahalede bulunmadan önce hayvanın davramşlannı da 
anlamak gerekir. Bunun için hayvanın duruşu, bakışı, kulak ve kuyruk hareketleri, 
çıkardığı sesler, ağız hareketleri (dişlerini gösterip göstermemesi) dikkatlice ince-
lenmelidir. Hayvan ile direk göz teması kurulmamalı, ani, hızlı ve sert hareketler-
den kaçınılmalıdır. Kurtanlacak hayvan ne kadar sevimli de olsa hatta kendi hayva-
mmız bile olsa yarallyken veya zor durumda kaldığmda korku ve can acısıyla saldı-
rabileceği akıldan çıkanlmamalıdır. O yüzden müdahalede bulunacak kişi önce 
kendini koruyacak tedbirler almalıdır. Bundan sonra yumuşak hareketlerle sakin bir 
şekilde ve güzel sözler söyleyerek hayvanın bizim hareketlerimizi görebilecek şe-
kilde yaldaşılması gerekir. Memeli hayvanlar tutulurken tıpkı annesinin küçükken 
taşırmş olduğu gibi ensesinden tutarak (bu esnada sinirsel uyanmlar da yardımcı 
olur) dikkatlice hareket ettirilmelidir. 

ISIRIK VE SOKM.ALARDA MÜDAHALE 

En çok rastlanan ısınk ve sokma vakaları arı, yılan ve akrep sokmalandır. 

An sokmasmda görülen en yaygın belirti hayvanın ani çığlık atıp sağa sola koş-
masıdır. Isınlan bölgede şişlik, lazanklık ve kaşıntı görülür. Bir pamuğa damlatılan 
amonyak ısınlan bölgeye sürülebilir veya bir buz parçası konarak soğuk pres uygu- 
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lanırsa bölgenin şişmesi engellenebilir. Aynca antihistaminik merhem silrülebilir. 
Bal ansmın zehri asidik karakterde olduğundan nötralize etmek amacıyla karbonat, 
yaban ansının zehri ise alkalik karakterde olduğundan sirke veya limon suyu uygu-
lanarak yangıya neden olacak etkisi azaltılabilir. Arı sokmalannda riskin boyutunu 
ısıran arı sayısı ile ısınlan bölge tayin etmektedir. En riskli bölgeler ağız içi ve bo-
ğaz bölgesidir. Buradaki risk nefes almayı zorlaştıracak olmasındandır. O yüzden 
acil müdahalede bulunulmalıdır. 

Yılan ısırmasında gösterilen tepki ve semptomlar benzer niteliktedir. Yani çığ-
lık atmak, bölgede luzanklık, şişlik, kaşıntı ve ısırılan bölgenin sağa sola sürtül-
mesidir. Yılanın zehirli olup olmadığı ve ısınlan yer risk açısından büyük önem 
arz etmektedir. Eğer yılan zehirli ise hayvanın genel durumu hızla kötüleşir. Bu 
yüzden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ısınlan bölgenin üst tarafından tumi-
ke uygulanarak zehrin genel dolaşıma yayılması engellenmeye çalışılmalıdır. 
Yapılan turnikenin uzun süre kalması kan dolaşımına engel olacağı için gangren-
leşmeye yol açmaması için 10 dakikada ara ile birkaç saniye turnike gevşetilerek 
kan dolaşımı sağlanmalıdır. En radikal tedavi en uygun ve hızlı bir şekilde yılan 
serumu vermektir. 

Akrep solcmalannda da arı sokmalannda olduğu gibi ödemin de aralarında oldu-
ğu benzer semptomlar görülür. Zehirsiz akrep sokmalannda semptomatik tedavi 
(lokal ve oral antihistaminikler, ağn kesiciler vs) uygulanarak rahatlatılabilirken, 
zehirli akrep sokmalarıncla semptomatik tedaviye ilaveten yılan ısırmasında olduğu 
gibi acilen tumike uygulaması ve mümldinse akrep serumu verilmelidir. Acil tedavi 
edilmez ise solunum güçlüğü, felç ve titreme sonucunda ölüm görülebilmektedir. 
Tüm bu an, yılan ve akrep sokmalannda hayvanların arasında aşırı duyarlılık göste-
renler olabilir, bu konuya da dikkat edilmelidir. Çünkü normal hayvanlarda önemli 
bir semptoma yol açmayan durumlar bu duyarlı hayvanlarda ölüme bile neden ola-
bilmektedir. 

TRAVMAYA NEDEN OLAN DURUMLARDA ACİL YARDIM 

Trafık kazaları, ateşli silahlarla yaralanmalar, yüksekten düşme, deprem gibi do-
ğal afetler, başka hayvanlar tarafından ısınlma gibi birçok durumda yaralanma, 
kemilderde lunlmalar, iç ve dış kanamalann ayrı ayrı veya hep birlikte görülmesi 
olası bir durumdur. Böyle bir durumdaki hayvana yapılacak ilk müdahale hayvanı 
sakinleştirmek ve kurtarmak isteyen kişiye hayvanın zarar vermemesi için gerekli 
tedbirlerin alınması olacaktır. Bu amaçla hayvaıııın solunum güçlüğü yoksa ağzı bir 
iple bağlanabilir ve ısırmaya, tırmalamaya dayamklı kalın bir eldiven giyilebilir. 
Kanama varsa ilk önce kanamayı durdurmak gerekir. Bu amaçla tampon ve tumike 
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uygulanabilir. Ağzında burnunda solunumu engelleyen bir madde varsa derhal te-
mizlenmelidir. Kalp ve solunum sayılan kontrol edilip rahat edebileceği bir pozis-
yona dikkatlice getirilmelidir. Tasma varsa ya çıkarılmalı ya da gevşetilmelidir. 
Kırık veya çılcık olma ihtimaline karşı hareket ettirilirken çok dikkatli olunmalıdır. 
Sedye battaniye yada tasarlamış olduğumuz (resim 3, 4) elcipman gibi verebilecek 
zararları engelleyen veya en aza indiren araçlar kullanılmalıdır. 

Travmadan sonraki ilk saat hayvanın yaşamı için en önemli bir zaman dilimidir. 
Ölüm ya da hayati tehlike çoğunlukla; beyin, spinal kord yıkunlanmalan ve aşırı 
kan kayıplan sonucunda oluşmaktadır. Travmalı maruz hayvanın genel fiziksel 
değerlendirilmesinde; beden ısısı, nabız, mukoz membranlar, kabiller dolum sayısı, 
hidrasyon durumu, mental durumu, dış kanama olup olmadığı dikkatli bir şekilde 
kontrol edilmelidir. Şiddetli travma sonucu ölümün nedeni genellikle hipoksi ve 
hemorajidir. Şok tablosu belirtileri ortaya çıkabilir. Kan kaybımn ileri aşamasında 
alarm reaksiyonu ortay çıkmaktadır. Yani bilincin canlı tutulması için kanın büyük 
bir kısmı vücudun diğer bölgelerinden çekilerek beyne yönlendirilmektedir. ilerle-
yen aşamalarda; beyne yeterli kan gitmemesi sonucu bilinç azalması görülebilmek-
tedir. Ayrıca kapillar dolum zamanmda uzama ve vazokonstriksiyondan dolayı 
mukoz membranlarda kan dolaşımı azalmakta, bundan dolayı mukoz membranlarda 
solgunluk görülmektedir. Sempatik kompenzasyon cevabı sonucu taşikardi şekille-
nin Periferal damarlardaki konstriksiyona bağlı olarak nabız kalitesinde azalma ve 
ekstremitelerde soğuma belirginleşebilir. Travmaya maruz kalmış hayvanlarda ka-
nama oluşma ihtimali her zaman mevcuttur. Dış kanamanın tespiti kolay olup kırık 
bulunan kafatası bölgeleri değerlendirilerek kanama odakları belirlenir, ancak to-
raks, abdomen, pelvis, retroperitoneal boşlukta olabilen iç kanamalann tespiti zor 
olabilir. Bunun için radyografık ve ultrasonografik muayeneler, bir iç kanamadan 
şüphe edildiğinde, hayati müdahalelerin yerine getirilmesini talciben mutlaka yapıl-
ması gereken muayene yöntemleridir. Mutlaka hayvanın fiziksel muayenesinde 
şuurun açık, bilicinin yerinde etrafı ile ilgili, uyarılara cevap vermesi gibi durumlar 
açısından değerlendirilmelidir. Kırık tedavisinde usulüne uygun bir şekilde sağlık 
kuruluşuna ulaştınlmadan önce sabitlenmelidir. Bunun için sert materyalden oluşan 
maddelerle kırılan bölgenin etrafı sanlarak hareket etmeyecek şekilde fıkze edilme-
lidir. Daha sonra uygun şekilde anesteziye alınarak osteosentez operasyonu yapıla-
bilir. 

Yara tedavisi için, uygun antiseptiklerle temizlenmeli, gerekirse uygun sütur 
malzemeleri ile dikiş atılıp steril gazlı bez ile sanlarak sağlık kuruluşuna sevk edil-
melidir. Dış kanama sağaltımlarında; steril ya da temiz bir örtü, pet ile veya steril 
eldiven giyilmiş parmaklarla direkt basınç uygulanabilir. 5-10 cm eninde lastik 
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sargılar ile arteriyal dolaşımı engellemek için ön ayaklara endirekt olarak uygulana-
bilir. Bu tampon ve turnike uygulamaları uzun süreli nekroz yapmayacak şekilde 
kontrollü yapılmalıdır. Ayrıca kanama sürekli olarak hemostatilc penslerle, ligatür 
ile veyahut elektrokoter ile durdurulmaya çalışılmalıdır. Sıvı sağaltırm fiziksel de-
ğerlendirme ile belirlenen kan kaybı miktarını karşılayacak şekilde mutlaka yapıl-
malıdır. Bu amaçla başlangıçta plazma ozmolaritesine yakın dengeli elelctrolit so-
lüsyonlarmdan laktathringer ve %9'1uk NaC1 solüsyonu kullanılabilir. Plazrna pro-
tein solüsyonlan (albümin), dekstran 70, dekstran 40,jelatin gibi kolloidler ile %0,9 
NaC1, sodyum asetat, sodyumbikarbonat, laktathringer gibi kristalloidler yalnız 
başlarına, kombine olarak ya da kan transfilzyonunu takiben kullanılabilir. Hatta 
aşırı kan kayıplannda alyuvar ve hemoglobin miktarı çok düştüğü için yeterli oksi-
jen dokulara taşınamadığı için kan transfiizyonu bile gerekmektedir. Aşırı kan ka-
yıplarmda oksijen maskesi de kullanılabilir (Resim 1.) 

Resim 1. Oksijen maskesi ve kullanımı 

KIMYASAL MADDELER İLE ZEHİRLENMELERDE ACİL 
MÜDAHALE 
Tehlikeli kimyasallar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde toksik etkileri 

olan zehirli gazlardır. Çoğu kimyasallar ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden 
olmaktadır. Yaralanmalann ciddiyeti, kimyasal maddenin miktanna ve kimyasal 
maddeye maruz kalınan süreye göre değişmektedir. Bir kimyasal maddeye 3 şekilde 
maruz kalmabilin 

1. Kimyasal bir maddeyi solumak, 

2. Kimyasal maddeden etkilenmiş yiyecek, su ya da ilaç almak, 



Acil Müdahale ve İlk Yardım 	 127 

3. Kimyasal maddeye dolcunmak, ya da kimyasal maddeyle temasa geçmiş olan 
giysi ya da benzeri nesnelerle temasa geçmek, 

Olağandışı bir durum algılamadığnuz durumlar da dahi kimyasal maddelere ma-
ruz kalmabilmektedir. Hayvanlar çoğunlukla zehirli maddeleri tanır ve onlardan 
uzak durur. Ancak çeşitli nedenlerle zehirlerin koku, tat ve renklerindeld değişiklik, 
açlık ve pilca durumunda ya da bu organoleptik özelliklerin başka maddelerle kazara 
veya kasten insanlar tarafından maskelendiği durumlarda hayvanlar tarafından alı-
nabilmektedir. 

Evcil hayvanlarda görülen zehirlenme vakaları dört farklı şekilde olabilmekte-
dir. Bunlar; kazara zehirlenme, kasti zehirlenme, tuzak yemleri ve doz aşımı ilaç 
zehirlenmesidir. Bunlardan en sık karşılaşılanlan; tarım ilaçları, pestisitler, yapay 
gübreler, doğrudan yenen veya kaba yemlere karışan zehirli bitkiler, endüstriyel 
artıklar, mikotoksinler, botilismus, evde-işyerinde kullanılan temizlik maddeleri, 
gibi kazara zehirlenmelerdir. Kasti zehirlenmeler daha çok aralannda husumet bu-
lunan kişilerin birbirlerine zarar vermek için hayvanlarını zehirlemesi şeklinde ortay 
çıkmaktadır. Tuzak yemleri ise insanların mülk, tarla, bağ, bahçe gibi varlıklarını 
yabani hayvanlardan korumak amacıyla veya sokak hayvanlannın itlafi amacıyla et, 
ekmek ve diğer besinlerin içerisinde zehirli maddelerin tuzak olarak koyması ve 
evcil hayvanların bunları yemesi ile meydana gelmektedir. 

Tedavi için ilk yapılacak müdahale; hayatm devamını sağlamak amacıyla solu-
num ve dolaşım fonksiyonlarını canlandırmaktır. Bundan sonra mümkünse antidot 
uygulamak (Varsa farmakolojik-spesifik; fızyolojik, kimyasal antidotlar) gerekir. 
Zehirli maddenin vücuttan uzaldaştırmak amacıyla deri yıkanmalı; gastrik lavaj, 
mide aspirasyonu, kusturma yaptınlabilirse oldukça faydah olacaktır. Ayrıca zehir-
lenme üzerinden çok zaman geçmemiş ise emilimin engellenmesi için Adsorban-
bağlayıcı, çöktürücü, yumuşancı-sancı maddeler verilebilir, sürgüt uygulanabilir 
(Özellikle tuzlu sürgütler; Lakzatif, purgatifler). Sıvı tedavisi ve diüretik uygulan-
ması da faydalı olacaktır. Son olarak da belirtilere yönelik tedavi ve destek tedavisi 
yerinde olacaktır. 

YANGIN VE YANIKLARDA ACİL MÜDAHALE 

İlk yapılması gereken hayvanın yakıcı ajandan uzaklaştırılması ve yanmanın 
sonlandınlmasıdır. Yanan hayvan ayakta durursa çıkan gazlann solunum yollarma 
gitmesi ve tüm vücudunun tutuşması kolaylaşır. Bunun için yanan hayvan hemen 
yere yatınlması ve kendi çevresinde yuvarlanmalı varsa hemen bir battaniye ya da 
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hahya sanlarak yangın söndürülmeye çalışılmalıdır. Yangın söndürme cihazı varsa 
hemen kullanılmalıdır. Yağ, katran, zift, gibi yapışkan maddeler vücuda sıçradığın-
da luzgınsalar derideki yakıcı etkilerini soğuma dönemine kadar sürdüriirler veya 
kuvvetli asidik ya da bazik maddeler temas eden hayvanlar olabilir. Bu durumdaki 
hayvanlar hemen soğuk su içerisine sokularak bir süre bekletilmesi gereklidir. Bu 
soğuk kompres uygulanması yanma derecesini ve aşırı ağnyı engelleyecektir. Ya-
mkta deri ve deri altı dokusunun harabiyeti söz konusudur. Yanan bölgenin üzerine 
steril bir örtü ile örtülmelidir. Hayvanın kusma olasılığı yüksek olduğundan ağızdan 
bir şey verilmemelidir. Ancak uzak mesafeye iletilecekse ilik içecekler verilebilir. 

Tedavi için; Karbon monoksit veya duman zehirlenmesi de oksijen maskesi ile 

%100 02 solutulmalıdır. Tüm yanıklarda intravenöz damar yolu açılması denenir ve 
takiben hemen Laktath ringer solüsyonu verilmelidir. Gerektiğinde dolaşım, solu-
num ve idrar çıkışı izlenmelidir. %1 gümüş sülfadiyazin faydalı olacaktır. 

Birinci derece yanıklarda 

Herhangi bir kapamaya veya yüzeysel antibakteryel ajana ihtiyaç yoktur. Nem-

lendirici lcremler veya merhemler yeterlidir. Bu ajanlar derinin kuruması ve geril-
mesi nedeniyle olan yangıyı ve ağn hissini azaltacaktır. Hayvana analjezik verilebi-
lir. 

İkinci derece yanıklarda 

Yüzeysel yanıklarda: 

• Parafın emdirilmiş dokumalar, yaraya yapışmayarak pansuman değişiminde 
ağnyı azaltacaktır. 

• Kozmetik olarak görünür alanlarda poliüretan film tabakalar da kullanılabilir. 

• Bunların temin edilmemesi halinde, parafin veya yağlı merhemler (öm. %0.2 
Nitrofurazonpomad) emdirilmiş gazlı bezlerle pansuman uygundur. 

• Su keseciklerinin (Bül) tedavisi: Küçük çaplı ve kontrolsüz patlamayacağı 
düşünülen su kesecikleri yerinde bırakılabilir. Büyük su keseciklerinin boşal-
tılması veya uzaklaştınlaralc pansuman takibine alınması gereklidir. 

• Derin yanıklarda: 

• Antibiyotikli kremler doğrudan (öm. gümüş sülfadiyazin, mupirosin, nitrofu-
razon) veya parafin emdirilmiş tüllerin altına uygulanabilir. 
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ACİL MÜDAHALE AKİPMANLARIN BAZILARI; 
• Ilk yardım broşürü 
• Küçük sargı bezi 
• Orta boy sargı bezi 
• Üçgen sargı bezi 
• Amonyak 
• Aspirin 
• Yanık pomadı 
• Hidrofil pamuk 
• Makas, göz makası 
• Pens 
• Hemostatik pens 
• Bistüri 
• Porteque, değişik boylarda iğne 

iplik gibi dikiş materyalleri 
• Alerjik realcsiyonlar için tablet 

ya da şurup antialleıjik ilaçlar 
• Antispasmotik ve analjezik 
• Anestezik sprey ve ilaçlar 
• Zehirlenme vakalarına zehir 

bağlayıcı olarak aktif kömür ve 
magnezyum sütü, alüminyum 
hidroksit mukoza koruyucu ilaç-
lar 

• İnce lastik eldivenler 
• Hayvan ısırmalanna karşı 

koruyucu kalın eldivenler 
• Yaraları temizlemek için anti-

septik solüsyonlar 
• Yaralara sürültnek üzere antibi-

yotikli kremler 
• Alkol 
• Yanık ve yaralarda yapışmayan, 

yağlı tül bandaj 
• Mikroplu atılclan koymak için 

çöp torba 
• Yaraları örtmek ya datenüzle-

mek için steril kare gaz bezi 
• Elastik bandaj 
• Üçgen bandaj; havlu, örtü ya da 

turnike olarak kullanılmak üzere 
• Çengelli iğne 

• Flaster 

• Enjelctör (farklı hacimlerde) 
• Küvet 

• Huilecamphree 

• Lastik bant 

• Yapışkan nılo bant 

• Rulo sargı bezi 

• Kendinden ilaçlı küçük yara 
banch 

• Büyük hayvan ve küçük 
hayvanlar için ayrı ayrım oksi-
jen ınaskesi ve tiipü 

• Su (içmek yıkmak vs), saf su 
(çözelti hazırlamak için) 

• % 3 lülc H202  

• Bikarbonat solüsyonu 

• Tuz 

• Pamuklu çöp swab yapmak 
için 

• Havlu, battaniye 

• Temiz poşet 
• Artıklar için çöp poşeti 
• Lanset 

• El lambası 

• Serum fızyolojik ve elektrolit-
ler 

• Serum delcstroz farklı oranlar-
da 

• Sıvı sabun 

• Büyük hayvanlar ve küçük 
hayvanlar için sedye 

• Buz torbası 
• Termometre 

• Steteskop 

• EKG 

• Süt, kedi köpek maması gibi 
gıdalar 

• Yüksek görünürlüğü olan 
yelek 

• Puanla 

• Yollar için portatif refiektör-
ler 

• Çitlere kanşmış hayvanları 
serbest bırakmak için tel ke-
siciler 

• Karışım hazırlamak için boş 
şişe 

• Tel kesme aparatı 
• Büyüteç 

• Acil kusturucu ilcalar (kedi 
ve köpek için) 

• Rahatlatıcı duygusal travma 
için güvenli bir homeopatik 
ilaçlar 

• Gerekli bilgileri not etmek 
için kalem ve kağıt 

• idrar, su vs gibi örnekler için 
şişeler 

• Delil toplamak için kamera, 
fotoğraf makinesi 
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TASARLADIĞIMIZ BÜYÜK VE KÜÇÜK HAYVAN 
KURTARMA VE TASINIA SEDYESİ 
Hayvan zayiatı, deprem, çığ, heyelan vb doğal afetlerde hayvanlar ileri derecede 

zarar görmekte, bu durum sonuçta insanlara hem ekonomik hem de psikolojik olarak 
olumsuz yansımaktadır. Doğal afetlerin dışında hayvanlar pekçok kazalara manız 
kalmaktadır. Örneğin; kanal, çukur, kuyu, dere, çaylara düşmelcte, ya kendi hallerine 
bırakılmakta, ya da ilkel yöntemlerle eziyet edilerek kurtarılmaya çalışılmaktadır. 

Ülkemizde ne yazık ki modem hayvan kurtarma telcnilderi yeni yeni kullamlmak-
tadın Kurtarılması gereken bir duruma maruz kalan hayvanlara zamanında tıbbi 
müdahale edilmemesi, bu durumdan usulune uygun şekilde lcurtanhp çıkanlmaması 
ve tahliye sırasında çağdaş teknilder kullanılmaması hayvan zayiatlanm artırmaktadır. 
Bu sayede kurtarma ekiplerinin yeterli bilgi ve beceri kazanmış olması, ayrıca 
hayvana zarar vermeden bulunduğu yerden çıkarılmasına olanak verecek modern 
hayvan kurtarma elcipmanlannm da kullanılmaya başlanması ile hayvan lcurtarraada 
rahatsız edeci görüntüler azalmakla birlikte henüz istenilen düzeye ulaşmalctan 
oldukça uzaktır. Bu durum göz önüne alındığında ekipman eksildiğini gidermek adına 
aşağıdaki kurtarma sedyelerini tasarlaym sunulması var olan ekipman açığnun 
giderilmesi için büyük bir fayda sağlayacağı umulmalctadır. 

BÜYÜK HAYVANLARIN KURTARILMASINDA 
KULLANILACAK OLAN 'KEMERLI SEDYE' 

Günümüzde kullanılan hayvan kurtarma aparatlan kemerlerden oluşur ve kur-
tarma işlemi kemerlere hayvanları bağladıktan sonra vinç vb gibi makinalarla kal-
dırmak suretiyle yapılmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz "kemerli sedye" var olan 
hayvan kurtarma ekipmanlanndan daha gelişmiş ve aynı zamanda da bu ekipmanlar 
ile birlikte kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. 

Büyük hayvan kemerli sedyenin özellikleri 

• Dört köşesinde dört adet tekerlelcten oluşan kemerli sedye, hayvanı bulundu-
ğu yerden kaldırmaya yarayan bir elektrikli motor içermektedir. 

• Kurtanlacak hayvanın bulunduğu yere göre genişleyebilen ve uzayabilen 
fonksiyonlara sahiptir. 

• Prizmatik şekilde olan bu makine hicirolik veya elektrikli sedye de içermek-
tedir. Sedye iki parçadan oluşmakta olup, hayvana temas edebilecek uç kı-
sımlan hayvana zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiştir. 

• Bu alet hayvan taşıma römorku veya ambulansma girebilecek şekilde entegre 
olup, hayvan ile beraber römorka (ambulansa) konabilmektedir. 
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• Hafif ve mobil özelliktedir. 

Günümüzdeki kullanılan aparatlara göre üstün özellikleri şunlardır; 
• Konforlu, güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık birimlerine transport imkânı sağ-

lar. 

• Travmaya bağlı yaralanmalar esnasında kırılan kemik uçlarmın etrafindalci 
yumuşak dokulara verebileceği ciddi zararları en aza indirger, hatta tamamen 
önler. 

• Hayvan refahma daha uygundur. 

• Taşıma sırasında hayvanı fazladan strese sokmaz. 
• Hafif ve mobil özelliğinden dolayı birçok yere taşmabilme inalcürn sağlar. 
• Fazla iş gücü gerektirmez ve zamandan tasarruf sağlar. 
• Acil medikal müdahalelere imkân verir. 

• Ambulansa entegre hâlde olduğundan hayvanın ambulansa indirilip bindiril-
mesi esnasmda fazladan hareketi ortadan kaldırmaktadır. Bu da hayvanın ta-
şınma esnasında zarar görmesini engellemektedir. 

• Hidrolik veya elektrik olarak yükselebilmesi nedeniyle operasyon veya mua-
yene masasına direkt olarak nakil imküm sağlamaktadır. Alçalabilmesi saye-
sinde de yatan hayvanların altma sedyeleri rahatlıkla girebildiği için hayvana 
eziyet vermeden nakli sağlanmaktadır. 

• Uzayıp lesabilen ve genişleyip daralabilen yapısı nedeniyle hem küçük cüs-
seli hem de büyük cüsseli hayvanlara müdahale imkânı sağlar. 

Resim 2: Kendi tasarladıgımız büyük hayvan kurtarma ve taşıma sedyesi ve büyük hayvan kurtarma ve 
taşıma sedyesinin ambulansla entegrasyonu ve kurtarma vinci 
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Resim 2-1: Kendi tasarladığımız büyük hayvan kurtarma ve taşıma sedyesinin genişleyebilme, daralabilme 
ve yükselip alçalabilme özelliği 

KÜÇÜK HAYVANLARIN KURTARILMASINDA 
KULLANILACAK OLAN `SEDYE' 

Bu ekipman oldukça basit özellikte olup uzayabilen ve hafif materyalden oluştuğu 
için iki kişi tarafından taşımaya uygundur. Yan taraflardan aletin ortasına doğru açılıp 
kapanabilen iki parçalı bir sedyesi bulunmaktadır. Uzarp Insalabilmesi hayvanların 
cüsselerine uygun bir şekilde ayarlanma imkanı sağlamaktadır. Yanlara açılabilen 
sedyenin parçaları açık olarak kurtarılması gereken hayvanın üzerinden geçirilmek 
suretiyle alttan da sedyeler kapatılarak hayvan sedye üzerine alınabilmektedir. Üzeri-
ne geçirilebilen bir kafes yardımıyla vinç vb. aletlerle derin bir çukur, yank, dere, 
vadi vs içinden çekilerek çıkarmaya da uygundur. Bu sedye de büyük hayvanlar için 
tasarlanan kemerli sedye gibi şu anda var olan birçok hayvan kurtarma aparatlan ile 
uyumlu çalışma imkanına sahiptir. Kemerli sedyeden farkları; 

• Daha küçük bir yapıya sahip olduğu için küçük araçlar içerisine de sığabil-
mektedir. 

• Elektrik ya da hidrolik vb ile çalışan bir aparatı yoktur. 

• Çok daha hafif olduğundan İnsan gücü ile transport imkanı sağlamaktadır. 

• Çok daha basittir ve maliyeti de ucuzdur. 
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Kemerli sedyenin sağlamış olduğu tüm üstün özellikleri bu sedyede sağlamakta-
dır. 

Resim 3: Kendi tasarladığımız küçük hayvan kurtarma ve taşıma sedyesi 

Resim 3-1: Kendi tasarladığımız küçük hayvan kurtarma ve taşıma sedye kısmının 
açılıp kapanabilme özelliği 
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Bölüm 10 
HAYVAN KURTARMA TEKNIK VE YÖNTEMLERI*  

Hayvan kurtarma, zorda kalan hayvanların, türüne ve vakanın şekline göre be-
lirli yöntemlerle eğitimli ve teçhizatlı görevliler tarafından kurtanlmasım kapsar. 
Önceleri yeterince eğitimi olmayan ilgili resmi kurum yetkilileri veya bizzat va-
tandaşlar kurtarma işlemini yapmaya çalışıyordu. Bu da "güler misin ağlar mısın" 
dedirten vakalarm oluşmasına sebep oldu ve bunların çoğu medyaya yansıdı. 

Türkiye'de hayvan kurtarma, teknik ve yöntemleri yönüyle büyük aşamalar kat 
etmiştir. Aksaray Üniversitesi'nin AFAD koordirıatörlüğünde yapmış olduğu Avru-
pa Birliği projesiyle, Aksaray AFAD yetkilerini genişletmiş, yurtdışında aldığı 
eğitim ve kurumuna aldığı kurtarma teçhizatlanyla "hayvan kurtarma eğitimi" vere-
cek düzeye gelmiştir. 

itfaiye de hayvan kurtarmaya önem vermektedir. Meslek içi eğitimlerle ve hay-
van kurtarma teçhizatlanyla başarılı işler yapmaktadırlar. Gelen ihbarlara göre itfa-
iyeler doğrudan vakalara intikal etmektedirler. ihtiyaç hâlinde de AFAD ve İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğini alarak vakalara gitmektedirler. 

Olay yerine intikal edecek birimler vakamn oluş şekline göre yöntem belirler ve 
ona göre teçhizat alırlar. Bu nedenle ihban yapan kişiden yaka hakkında olabildi-
ğince bilgi almalı ve ona göre de hazırlık yapılmalıdırlar. 

Vaka tiplerini aşağıdaki gibi smıflandırabiliriz: 
A. Su ve Gevşek Zeminde Hayvan Kurtarma 
B. Sıkışmalarda Hayvan Kurtarma 

C. Trafık Kazalannda Hayvan Kurtarma 

D. Yangıınlarda Hayvan Kurtarma 

Osman Karabulut 
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SU VE GEVŞEK ZEMİNDE HAYVAN KURTARMA 

Su ve gevşek zemin olarak; su kuyusuna düşme, fosseptik çukuruna düşme, su 
kanalına düşme, bataldığa düşme ve sele maruz kalmayı sayabiliriz. Türkiye'de 
90'11 yıllara kadar inşaatlarda kullanılmak için kireç çukurları açılır ve kireç burada 
hazırlanırdı. O yıllarda kireç çukuruna düşme vakalarına sıkça rastlanırdı. Sonradan 
hazır kireçler kullanılmaya başlanmca bu yakaya pek rastlanmaz oldu. 

Su kuyusuna düşme ve fosseptik çukuruna düşmelerde kurtarma 

Bu gibi vakalarda ihbar gelindiğinde, kuyu ve çukurun derinliği, çapı içeriğin 
derinliği, hayvanm cüssesi ve vakanm adresi gerçeğe yakın olarak alınmalıdır. Valca 
yerinde kurtarmaya yardımcı olacak makine, araç ve insan kaynaklarının varlığımn 
bilinmesi iyi olur. İlk olarak düşen hayvanlann kurtarma ekiplerine verebilecekleri 
fiziksel zararları önlemek maksadıyla havanlara sakinleştirici enjeksiyon yapmak 
gerekebilir. Aynı zamanda hayvan kurtanldıktan sonra ihtiyaç duyulabilecek ilk 
yardım için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden veteriner talep edilmeli-
dir. 

Kurtarmaya başlamadan önce kuyuda; su, gaz birikmesi ve çökme riski olup 

olmadığı tetkik edilmelidir. Bu bilgiler kurtarma ekibinin emniyetini sağlayacak ve 
güvenli çalışma ortamı sağlayacaktır. 

Gaz ölçümü sonrası kuyuda gaz olduğu tespit edilirse, fanlar ile içeriye temiz 
hava basılarak tahliye edilir. Daha sonra kuyu içerisinde elektrik tesisatı varsa, ku-
yuya girilmeden önce elektrik kesilir. Çökme riski değerlendirilir ve kuyudaki su 
vidanjörle tahliye edilerek gerekli dayanak/destek çalışmaları yapılır. Kuyunun ağzı 
darsa genişletilir. Kuyudaki hayvanın yaşayıp yaşamadığı belli değilse, kurtarma 
ekibi kuyuya inerek hayvanın canlılığı hakkında bilgi almalıdır. 

Kurtarmaya başlarken kuyuya inecek personel iniş takımlarını kuşamr ve kuru-
lan tripoda bağlı ip merdivene yandan tutunarak, bir ayağı içten, diğer ayağı dıştan 
olmak üzere basamaklardan aşağıya inmeye başlar. Kuyu 2.5 m'den derin değilse 
teleskopik merdivenle de inilebilir. İnme esnasında kuyunun tam orta noktasından 
inilmeli, kuyunun duvarlarına temas etmekten kaçınılmalıdır. Aksi takdirde isten-
meyen çökmelere sebep olunabilir (Resim 1). 
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Resim 1: Kuyuya inme çalışmaları 

Hayvanın görevliye zarar vereceği kanaati varsa kuyuya inilmeden sakinleştirici 
enjeksiyon yapılır. Kurtarma ekibi kuyuya inecek elemanı kuyınıun tam ortasına 
inecek şekilde aşağı sarkıtır. Daha sonra hayvan havasız kalmışsa oksijen maskesi 
ile temiz hava sağlanır. 

İri cüsseli hayvanlar yığılma eğiliminde olduklarından ekip elemamm sıkıştı= 
ihtimali daima göz önünde tutulmalıdır. Bu sıkışmalar bilhassa, hayvanın karın 
altmdan sapan dolaştırılırken yaşanabilir. 

Çıkarma esnasında Sapan takıldılctan sonra, önce ekip elemanı vinç ya da tripod 
yardımı ile çıkarılır, sonra hayvan çıkarılır. Ekip elamanmın ve hayvanın kuyu du-
varlarına çarpmamasma ve sürtünmemesine dikkat etmelidir (Resim 2). 

Çıkarıldıktan sonra hayvan güvenli yere almıncaya kadar takibi yapılmalıdır. 
Hayvan güvenli yere alınınca veteriner kontrolünden geçirilmeli, fosseptik çukuru 
ya da kireç kuyusundan çıkarılmışsa üzerindeki kirlerden arındırılmalıdır. 

Resim 2: Tripodla hayvanı çıkarma uygulaması 
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Kedi ve köpek kurtanlmalarmda ısınlma ve tırmalamalara karşı tedbirli olmalı-
dır. Köpeklerin ısırmamalan için ağızları bağlanmalıdır. Bu maksatla köpek tutma 
aparan ile kafaları sabitlenmelidir. Daha sonra köpek taşıma kemeri takılır ve ip 
yardımıyla dışarı çıkartıhr. Kedilerde tırmalamaya dikkat etmelidir. Tırmalamaya 
karşı eldiven kullanılması iyi olur. Kediler hareketli olduğundan elle yakalamaya 
pek müsaade ettnezler. Bunun için kedi yakalama torbası kullanılabilir. 

Bataklik, durgun su ve akarsulardan kurtarma 

Batakhklar az ya da çok su içeren gevşek zerninli alanlardır. Yağmur, sel sula-
rı, küçük su kaynaklarından gelen suların, büyük çukurlarda birilcmesiyle oluşurlar. 
Göl kenarları ve akarsulann durağan bölgeleri de bu şekildedir. Genellikle su içme-
ye gelen ya da hızla koşarken hızını alamayan hayvanlar kazara batakhğa düşerler. 
Düşen hayvanlar genellilde at ve sığır gibi iri cüsselidir. Bazen avı peşinde koşan 
köpekler de düşebilirler. Kurtulmak için çabalayan hayvanlar bataklığa iyice sapla-
nırlar. Hayvan sahiplerinin ya da hayvan kurtarma eğitimi almamış kişilerin kur-
tarma çabaları, hem kendilerinde hem de hayvanda yaralanma ve ölüme sebebiyet 
vermektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda derhal kurtarma eğitimi almış olan 
AFAD ve itfaiyeye haber verilmelidir. Yakınlardaki iş makineleri de olay mahalline 
getirilmelidir. 

Çağnyı alan ekip, düşen hayvanın türü, bataklığın büyüklüğü, hayvanın kıyı-
dan uzaklığı ve diğer ayrıntıları, ihbarda bulunan kişiden almalıdır. Olay yerine 
ulaşıncaya kadar uyulması gereken kurallar ihbarda bulunan kişiye anlatılmalıdır. 

Kurtarma ekibi, standart lnyafetlerinin yanı sıra yanlarına kasık çizmesi, su ge-
çirmez tulum, ip ve hayvan kurtarma kemeri almalıdır. Bataklık üzerinde rahat 
hareket etmeyi sağlayacak malzemeler de ( geniş brandalar, hafif tahta ve plakalar) 
alınmalıdır. 

Olay yerine varıldığında ekip dışında çalışmaya engel olacak kişileri olay ma-
hallinden uzaklaştırmak gerekir. İlk olarak branda bir kısım kıyıda kalacak şekilde 
bank hayvana doğru serilir. Plakalar branda üzerine koyularak kurtarma elemanla-
rının bu plakalar üzerinden güvenle hayvana ulaşması sağlanır. Kurtarma ekipleri 
hayvana teskin edici söz ve hareketlerle yaklaşmahdır. Boğulmasmı engellemek 
için alt çenenin altına destek koyulmalıdır. Bu arada veteriner hekimin sakinleştirici 
iğne yapması iyi olur. Hayvanın kolay çekilmesi ve kurtarma kemerinin kolay uy-
gulanabilmesi için etrafı iyice açılmalıdır (Resim 3). 
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Resim 3: Tam teçhizatlı kurtarma elemanının kurtarma kemeri uygulaması 

Hayvanın bataldıktan çekilmesi için kurtarma kemerinin bir ucunun hayvanın ka-
rın altından dolaştınhp, sırt tarafinda diğer uçla birleştirmelidir. Kemerin karın altın-
dan dolaştınlmastna yardımcı olacak yarım daire şeklinde bir aletten faydalanılabilir. 
Bu alet iri cüsseli hayvanların göğüs ve karın çevresini dolaşacak büyüklükte ve mu-
kavemetli metalden yapılmış olmalıdır (Resim4). Uçları bir araya getirilmiş kemer 
duruma göre helikopterden sarkıtılan bir ipin, viııcin ya da bir iş makinesinin ucuna 
takılarak çekilir. Bu imkânlar yok ise kıyıdan uzatılan ip kurtarma kemerine bağlana-
rak branda üzerine doğru çekilir ve branda üzerinde kaydırılarak kıyıya alınır. Kur-
tarma kemeri yoksa yerine plat-lonj kullanılabilir. itfaiyeciler bu amaçla itfaiye hor-
tumunu kullanmaktadırlar. Plat-lonj ön ve kanun arkasından geçirilmeli ve branda 
üzerine kaydırılarak güvenli bölgeye çekilmelidir (Resim 5). 

Resim 4: Kurtarma kemerinin uçlarını birleştirme çalışması 
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Resim 5: Hayvanın branda üzerine çekme işlemi 

Durgun sular; göl, gölet, büyük sulama havuzlan, alantısız deniz ve nehir kıyı-
lan şeklindeki oluşumlardır. Hayvanlar böyle yerlere su içmek, sıcak havalarda 
serinlemek, sahibiyle oynamak ya da avlanmak için gelirler. Hayvanlar iyi yüzücü-
lerdir ve normal şartlarda yüzerek kıyıya çıkabilirler. Olumsuz şartlarda da kendile-
rini kurtarma kabiliyetleri vardır. Fakat ürkme sonucunda ani gelişen suya düşme-
lerde hayvan panikler ve düştüğü yerden çıkamaz. Suyun zemini bataklık gibi gev-
şek bir zemin ise hayvanı dibe çekebilir ve bu durumda da kendini kurtaramayabilir. 
Suyun zemininde hayvana zarar verebilecek kesici ve batıcı oluşumlar var ise yara-
lanmalar yaşanabilir. Düşme esnasında yakınında bulunan ağaç dallanna ve kayala-
ra çarparak da sakatlanabilir. Bu yaralanmalar hayvanın kendini kurtaramayacağı 
kadar büyük olabilir. 

Kurtarmaya gelen kurtarma ekibi bütün bu olumsuz şartları göz önünde bulun-
durarak yaka mahallini iyi tetkik etmeli ve hayvanın sudan çıkmasına mani olan 
sebebi iyi anlamalıdır. Bu maksatla ekipte bir dalgıcın bulunması faydalı olur. 

Tetkilder sonucunda hayvanın hareket kabiliyetini ya da basma= engelleyecek 
yaralanmalar yok ise hayvanın kendini lcurtarmasma yardımcı olmalıdır. Bu tip 
lcurtamıada hayvan can hayli ile kendisini kurtarmaya çalışırken çevresindekilere 
zarar verebilir. Dolayısıyla ekip elemanları dikkatli olmalıdır. 
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Hayvanın gevşek zeminde batmasını engellemek için ön ayakların arkasından 
plat-lonj geçirilir ve plat-lonj her iki ucundan gerdirilir. Hayvan plat-lonja dayana-
rak kendisini gevşek zeminden kurtarma şansı bulur. Bu esnada yulanndan kıyıya 
doğru çekilerek kurtarmaya çalışılır. Kıyıdan hayvana doğru serilecek branda kur-
tarmaya yardımcı olur. Hayvanın kendini lcurtaramayacağı durumlarda bataklıktan 
kurtarma teknikleri uygulanmalıdır (Resim 6). 

Resim 6: Plat-lonj yardımı ile gevşek zeminden kurtarma 

Hayvanın düştüğü su derin ise hayvaııı yüzdürmeye teşvik etmelidir. Bu maksat-
la kayık, tekne gibi su araçlarıyla hayvana yaklaşılır ve hayvana yıllar takılarak 
kıyıya doğru çekilir (Resim 7). Fakat bu yöntemle atlara yaldaşılmaz. Atlar tekneye 
çıkmak isteyeceğinden tekneyi devirebilir. Tekneyi ata yakın bir yerde durdurarak, 
kurtarma ekibinin can simidine benzer bir araçla atı yüzdürmesi daha akıllıca olur. 
Burada da at kulaç atarken ekip elamanlannın tekmelerden kendini koruması gere-
kir. 

Can simidi olarak itfaiyeciler hava basılmış yangın hortumunu kullanmaktadırlar 
(Resim 8). Şişirilmiş hortum boyun altından geçirilerek uçları kuyruk tarafında 
birleştirilir. Göğüs ve karın altlarmda hayvana sabitlenir ve yüzdürülür. Küçük cüs-
seli hayvanlar tekne varsa tekneye alınabilir. Tekne yoksa ve hayvan yüzme mesa-
fesinde ise iyi bir yüzücü hayvana doğru yüzerek yaldaşır ve bir koluyla hayvanın 
rahat nefes alması sağlayacak şekilde boynunu kııcaklar, diğer koluyla da sırtüstü 
kulaç atarak kurtarma işlemi yapabilir (Resim 9). Hayvan kıyıya yakın mesafede ise 
kedi-köpek aparatı ya da bir sopaya tutıuırnası sağlanarak lcurtanlabilir. 
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Resim 7: Bir ineğin kayık desteği ile yüzdürerek kurtarılması 

Resim 8: Şisirilmis itfaiye hortumu yardımı ile atın yüzdürülmesi faalyeti 
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Resim 9: Kol desteği verilerek yapılan kurtarma 

Havaların soğuk olduğu zamanlarda, hayvanda hipotermi riski göz önünde tut-
malı ve veteriner hekim çalışma esnasında gerekli enjeksiyonlan yapmalıdır. 

Su dolu havuzlarda genellikle yaralanmaya rastlanmaz fakat havuzlarm kenar-
ları dik olduğundan hayvanın kendi başına çıkması zordur. Kurtarma ekiplerine 
çağn geldiğinde yaka yerine iş makinelerinin girme imkanının olup olmadığı bilgisi 
alınmalıdır. Vaka yeri iş makinelerinin ulaşabileceği yerde ise hayvana kurtarma 
sapanı ya da kemeri takılarak iş makinesi yardımıyla çıkarılır. Kurtarma sapanı ya 
da kemeri takma esnasında ekip dikkatli olmalıdır. Hayvan paniklemişse kendisine 
ve ekibe zarar verebilir. Bu durumda hayvana salcinleştirici enjeksiyon yapılması iyi 
olur. 

Vaka yeri iş makinelerinin ulaşamayacağı yerde ise kurtarma işlemi için havu-
zun içine kaygan olmayan rampa kurulur. Rampa hayvanın ağırlığını taşıyacak 
mukavemette tahta kalaslar ya da özel hazırlanmış malzemeler olabilir (Resim 
10). Kurtarma ekibinden iki kişi kendilerine kalkan olabilecek geniş yüzeyli ve 
sert bir malzemeyle hayvanın hareket alanını daraltarak rampaya yönlendirir. 
Aynı anda hayvanın yulan rampa doğrultusunda çekilerek çıkarılır. Rampa yoksa 
bunun yerine sağlam branda da iş görür. Yapılan işlem aymdır. Havuz suyu soğuk 
ve hayvan havuzda uzun süre kalmışsa kurtarma sonrası hipotermiye dikkat edil-
melidir. 
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Resim 10: Rampa yardımıyla havuzdan kurtarma 

Akarsu ya da sellerde kurtarma daima profesyonel işidir ve kurtarma ekip-
lerine mutlaka haber verilmelidir. Aksi halde mağdur hayvan ve kurtarmaya 
çalışan insanlarda ölüm ya da ciddi yaranmalar olabilir. Büyük sellerde oluşan 
şiddetli akıntılar hızla gelişir ve çoğunlukla kısa sürer. Müdahale ekibinin yaka 
yerine zamanında ulaşabilmesi için sel olabilecek yer ve zamanlarına ait bilgiler 
daha önceden edinilmiş olmalı bu zamanlarda teyakkuzda olunmalıdır. Teyak-
kuz anında ekip bot, kıyıdan kıyıya uzatılabilecek sağlam ip ya da fileleri hazır 
tutmalıdır. 

Akıntıya genellikle küçük cüsseli hayvanlar kapılır ve tutunabilecekleri çok 
az şey vardır. Mümkünse kıyıdan uzatılacak kedi-köpek kurtarma aparatı ya da 
sopaya hayvanın tutunması sağlanır. Kurtarma elemanı kendisini sağlam bir 
yere bağlayarak kendisi suya girip de kurtarma yapabilir. Akıntı buna imkân 
vermiyorsa kıyıdan kıyıya ip ya da file gerilerek işlem yürütülmelidir (Resim 
11). Gerdirilen ipe kurtarma elemanı kendini bağlayarak mağdur hayvanı kur-
tarmaya çalışır. 
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Resim 11: Kıyıdan kıyıya ip gererek kurtarma 

File germek daha iyi bir yöntemdir ve ağır cüsseli hayvanların kurtarılmasında 
da işe yarar (Resim 12). Fileye tutunan hayvana kurtarma eleman' yaklaşarak 
kenara taşıyabilir. Hayvan iri cüsseli ise başına yular takılarak kenara çekilebilir. 
Su derin ise kurtarma elemanı kıyıya iple bağlı bir botla hayvana yaklaşarak iş-
lemleri yürütebilir. Kıyı zemini gevşek ise kıyıya branda serilmeli ya da rampa 
koyulmalıdır. 



Resim 13: Kanaldan hayvan kurtarma faaliyeti 
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Resim 12: Kurtarmada file uygulaması 

Su kanallarmdan kurtarmalarda da benzer çalışmalar yapılabilir. İri cüsseli hay-
vanlar yularlanndan, küçük hayvanlar da tasmalanndan tutulup kıyıya çekilerek 
kendilerini kurtarmalanna imkân sağlanabilir (Resim 13). 
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Şehirdeki sel baskmlannda pet hayvanlarında kayıplar yaşanmaktadır (Resim 
14). Sel basmış ev ya da ahırlardan hayvanların kurtarılmasındaki yer tespitinde 
hayvan sahiplerinin vereceği bilgililer önemlidir. Kurtarma işlemine sel sularının 
yönünü değiştirerek başlamalı ve suyun gideceği yerde başka su baskuuna sebep 
olmayacak şekilde sel suyu yönlendirilmelidir. Sonra sel sularının yaka yerinden 
boşaltılması gerekir. Acil durumda profesyonel ekipler hayvan sahibinden aldığı 
konum bilgileri ve hayvanın türü haldandalci bilgilerle kurtarmaya başlar. Binaya 
girmeden önce binadaki elektrik bağlantıları kesilmelidir. Kurtarma işlemi derin 
suda kurtarma çalışmasına benzer. Hayvan bannaklarındaki baskınlarda hayvanlar 
genelde bağlı ya da kapalı olduklarından öncelikle hayvanların serbest kalması 
sağlanmalıdır. İri cüsseli hayvanlann ani hareketlerine karşı kurtarma eleman' dik-
katli olmalıdır. Hayvanlar en kısa yoldan tahliye edilmelidir. Gerekirse hayvanlara 
en yakın duvardan kapı açılmalıdır. 

Resim 14: Bir köpek için hayatını tehlikeye atan kahraman 

Şehir dışındaki sellerde sel suları geniş bir yatak bulur ve burada birikerek birik-
tiği yeri bataklığa çevirir. Sürüldenen hayvanlar buraya geldiğinde bataldıktan kur-
tarma işlemi yapılır. 

SIKIŞMALARDA HAYVAN KURTARMA 

Sıkışmalar enkaz ve göçük altmda, parmaldıklar arasında ve dar yapılar arasında 
hayvan vücudunun az ya da çok bir kısmının kalması şeklinde gelişir. 
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Enkaz ve göçük altında kalmalar; genelde afetler (zelzele, hortıunlar, şiddetli 
fırtınalar, çatı üzerinde aşın biriken kar, şiddetli rilzgârlar ve kasırgalar gibi) sonucu 
yıkılan binalar ya da terk edilmiş maden ocalclannın göçmesiyle gerçelcleşir (Resim 
15). Geçici ya da sürekli olarak buralarda barındınlan hayvanlar yanında, apartman 
tarzı binaların göçmesi sonucu pet hayvanlan da aym akıbete uğrarlar. Bu tip yaka-
larda enkazın ve sıkışmanm durumuna göre kurtarma işlemi hem riskli hem de zor-
dur. 

Resim 15: Göçükte bedeni toprak altında kalmış bir inek 

Kurtarma işlemi mutlaka profesyonel ekiplerle yapılmalıdır. Vaka yeri çevrile-
rek kurtarma ekibi dışında kimse alınmamalıdır. Göçük binada olmuşsa, binanın 
elektrik ve doğalgazı kapatılmalı ve içerde gaz birikmesi olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. Operasyon için kesici-ayıncı, delici, toprak valcıunlama makineleri, 
kazı ve tahliye edici aletler yanında iş makinelerine ve arama maksath kameraya 
ihtiyaç duyulabilir. 



Resim 17: Toprak vakumlama makinesi 
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Toprak altında kalan hayvanlar acilen toprak altından çıkanlmalıdırlar. Aksi 
halde nefes alma güçlüğünden ya da yaralaıımadan dolayı ölebilirler. Bir yandan 
toprak hayvanın üzerinden alınırken bir yandan da hayvana solunum maskesi uygu-
lanmalıdır. Toprağın kaldırılmasmda vakumlama makineleri işlemi kolaylaştırır 
(Resim 16, Resim 17). 

Resim 16: Toprak vakumlama işlemi 
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Göçmüş bina enkazlan genellikle katmanlar hâlindedir ve hayvan genellikle bu 
katmanlar arasma sıluşır (Resim 18). Sıluşma üst katmanda gerçekleşmişse hayva-
nın üstündeki katman iş makinesi ve desteklerle hayvanm çıkacağı kadar yavaşça 
yukan kaldırılmalıdır. Hayvanın etrafındaki molozlar temizlenmeli ve hayvamn 
çekilerek çıkarılması kolaylaştmlmalıdır. Kurtarma işlemi uzun sürecekse hayvana 
gıda ve sıvı desteği sağlanmalı ve genel durumu kötü ise gerekli enjeksiyonlar ya-
pılmalıdır. 

Resim 18: Katmanlar hâlinde çökmüş bir binada kurtarma çalışması 

Çökmüş çok katlı binalarda ekseriyetle pet hayvanları sıluşır. Bunlar genelde 
binanın iç kısmında sıkışırlar ve küçük cüsseli olduklarından yerlerinin tespiti 
zordur. Afet yerindeki insan kurtarma çalışmaları esnasında, mahsur kalmış 
hayvana doğru çalışma derinleştirilerek hayvan kurtarma çalışması sürdürülebilir. 
Aynı zamanda hayvan sahibinin ihbarı üzerine kurtarmaya yönelik kullanılan 
köpekler, kameralar ve robotlar yardımı ile hayvanın yeri tespit edilerek de 
doğrudan kurtarma çalışması başlatılabilir (Resim 19, Resim 20). 
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Resim 19: Kurtarma kameraslyla yer tespit çalışması 

Resim 20: Kurtarma köpekleriyle yapılan bir kurtarma çalışması 

Çalışma esnasında enkazda daha fazla yıkıma ve çökmeye sebep vermemek için 
riskli bölgelere destek sağlanmalıdır (Resim 21). Daha sonra yeri tespit edilen 
hayvana doğru dehliz açılabilir. Dehliz açarken sarsmtı oluşturacak çalışmalardan 
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kaçınmalıdır. Dehlizden hayvana temiz hava sağlanmalı ve kedi-köpek kurtarma 
aparatlannın yardımıyla hayvan çıkartılmaya çalişılmalidır. Kurtarma elemanlarının 
ve köpeklerinin dehlize girmesi büyük risk taşır. Yine de yeterince tedbir alıdığına 
kanaat getirilmiş ve hayvanın kurtanlma şansı yüksekse dehlize girilerek kurtarma 
işlemi yapılabilir. 

Resim 21: binada çökmeyi engellemek için yürütülen destekleme çalışması 

Şehir dışmdalci vakalar genelde tek katlı binalarda ve hayvan bannaldarmda 
meydana gelir ve intikal çabuk erçekleşirse lcurtarmada başarı yüksek olur. 
Kurtarma işlemine içerde hapsolmuş hayvanların tahliyesi ile başlanmalidır. 
Mümkünse hayvanlara en yakın yerden bir kapı açılarak hayvanların çıkışma yol 
verilmelidir. Hayvanlar bağlı ise bağları kesilmelidir. 

Enkaz altında sıkışmış hayvanı çıkarmada sıkışma yerinin genişletilmesi gerekir. 
Genişletme için özel geliştirilmiş ayıraçlar ve kesiciler kullanılabilir (Resim 22). 
Ayıraçlar enkaz içini desteklemek amacıyla da kullanılabilir. Hayvanın çıkabileceği 
kadar açılan boşlıktan daha fazla yaralanmaya yol açmadan çekilmelidir. Hayvan 
yürüyebilecek durumda ise çıkışa doğru yönlendirilerek çıkanlir. Yürüyecek 
durumda değilse sedye ya da benzeri bir malzeme, o da yoksa branda üzerine 



Resim 23: Parmaklık ya da benzeri yapılar arasına sıkışma 
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çekilerek dışarı alınır. Eğer çatıdan çıkarma imkanı varsa hayvana kurtarma kemeri 
takarak iş makinesiyle yukarı doğru çekilerek çıkarılır. 

Resim 22: Enkaz altında sıkışma 

Parmaklık ya da benzeri yapılar arasına sıkışmalar çoğunlulda pet 
hayvanlarında görülür. Çiftlik hayvanlarında ise olumsuz barınak şartlarından 
kaynaldanabilir. Ayaklarının çatlak, yarık ve oyuldara ya da kafa ve boyunlarının 
parmaklık ve pencerelere sıkışması gibi (Resim 23, Resim 24). 
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Resim 24: Kafasının ağaç kovuğuna sıkışması 

 

 

Resim 25: Çamaşır makinesi tamburuna sıkışma 
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Kurtarma için sıluşmanın durumuna göre ayımıa, kesme ve kırma işlemi 
yapılabilir (Resim 26). Kurtarma elemanları kurtarma esnasında paniye kapılmış 
hayvana karşı tedbirli olmalıdırlar. Daha fazla yaralanmalardan hem kendilerini 
hem de hayvaıııı korumaları gerekir. Bu maksatla teskin edici enjeksiyonlar 
yapılabilir. 

Resim 26: Kesiciyle yürütülen bir kurtarma çalışması 

TRAFİK KAZALARİNDA HAYVAN KURTARMA 

Trafık kazalarında hayvanların mağduriyeti, ya taşıtların hayvana çarpmasıyla 
ya da hayvan taşıt içerisindeyken taşıtın kaza yapmasıyla oluşur. Kurtarma 
imkanları genelde zor olmamakla beraber hayvanın aldığı darbeler çoğunlukla 
ölüme sebep olur. 



Resim 28: Iri cüsseli bir havana çarpan otomobil ve hayvanın feci durumu 

Resim 27: Otomobilin ineğe çarpması sonucu ineğin ön camdan girişi 
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Taşıtların hayvana çarpması sık rastlanan vakalardır ve ekseriyet ölümle 
sonuçlanır. Hayvan iri cüsseli ve çarpan taşıt otomobil tarzı küçük araçlar ise hayvanın 
çarpılma yönüne göre aldığı darbe şekli değişir. Ön tarafından çarpmalarda hayvanın 
ön camı kırarak taşıtın içine girme ihtimali yüksektir (Resim 27). Yan tarafından 
çarpmalarda ise ekseriyetle hayvan taşıt üzerinde yuvarlanarak taşıtın arkasma düşer 
(Resim 28). Bazen de yine ön camdan taşıtm içine girer. Bu tarz çarpmalar hayvanlar 
için çoğunlukla ölüm ya da ağır yaralanmalar şeklinde sonuçlamr. 



ı ob I 	
Hayvan Kurtarma Teknik ve Yöntemleri 	 157 

Eğer çarpan taşıt kamyon gibi büyük ve hayvan küçük cüsseli ise genellikle taşıt 
hayvanı altına alır (Resim 29). Ülkemi7de karşıdan karşıya geçerken taşıtlar altında 
kalarak ölmüş hayvan cesetlerine sıkça rastlanmalctadır. 

Resim 29: Koyunları altına almış bir araç 

Hayvan taşıyan taşıtların kazasında en çok ölüm ve yaralanmalar hayvan 
nakliye araçlarının kazasında meydana gelir. Özellikle kesimhaneye hayvan taşıyan 
araçların kaza yapması sonucu çok sayıda hayvan ölmekte ve yaralanmaktadır. 

Bazı süriicüler pet hayvanları yanında iken kaza yapabilirler. Eğer hayvan sahibi 
tedbirsizlik yaparak hayvanı araç içerisinde sebest bırakmışsa kaza anında hayvanın 
ölme ve yaralanma riski yüksektir. Pet hayvanlaruun kafes içerisinde taşırıması 
onlar için daha güvenlidir. 

Kaza hangi şekilde olursa olsun ilk yardım ekibinin hayvan kurtarmaya katkısı 
çok önemlidir ya da kurtarma ekibinin çok iyi ilk yardım bilgisine sahip olması 
gerekir. Kurtarma ekipleri yaka yerine geldiklerinde bölgeyi güvenlik şeridi ile 
çevirmen ve patlama ya da yangın riskine karşı kaza yapan taşıtın yakıt ve elektirik 
bağlantılarını kesmelidir. Bu gibi risklerden emin olunduktan sonra hayattaki 
hayvanların lcurtarılmasma çalışılmalıchr. Hayvan araca bağlı ise bağmdan 
kurtarılmalıdır. Sağlam olan hayvanlar güvenli bir yerde toplanmandır. Yaralı olan 
hayvanların vücutlarındaki kırık ya da çficılc ihtimallerine karşı bu bölgeler 
sabitlenerek, sedye ya da benzeri bir araç ile güvenli bölgeye alınmalıdır. Yaralıya 
temiz hava ve rahat solunum için solunum maskesi uygulanması iyi olur. Ölmüş 
hayvanlar sayıldıktan sonra hayvan sahibinin bilgisi dahilinde yaka yerinden 
uzaklaştınlmalıdır. Hayvan sahibinden hayvanların sayısı öğrenilerek tespit edilen 
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hayvan sayısı ile karşılaştırılmalıdır. Eksik çıktığı durumlarda, kaza esnasmda 
hayvanın çevreye savrulmuş olduğu düşünülerek yaka yerinden arama çemberi 
genişlitilerek kayıp hayvana ulaşılmalıdır. 

Binek tipi taşıtların kazalarında taşıt içerisinde pet hayvanlannın olabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu maksatla kazazedelerden taşıt içerisinde hayvan olup 
olmadığı hakkında bilgi alınmalıdır. Fakat kazazedeler hayvanı aileden kabul 
ettiklerinden onlar için "oğlum, kızım" gibi tabirler kullandıklarını kurtarma 
ekipleri bilmeli ve kesin bilgi için ayrıntılı bilgi almalıdır. 

YANGINLARDA HAYVAN KURTARMA 

Hayvan bannaklan, nakliye araçları, ormanlar ve evlerdeki yangınlar çok sayıda 
hayvanın yaralanmasına ya da ölümüne yol açmaktadır. Yangın söndürme tamamen 
profesyonel işidir ve acemice müdahaleler aksi tesir yaparak facianın büyümesine 
sebep olabilir. 

Vaka mahaline gelen itfaiye ekibi öncelikle binanın elektrik ve doğalgaz girişini 
kapatır. Güvenlik şeridi oluşturarak görevliler dışında kalan kişileri şeridin dışına 
çıkartır. Aynı zaman da yangını kontrol altına almaya çalışır. 

Büyük binalarda yaşayan hayvan sahipleri merdivenlerden kaçma şansı 
bulunca hayvanlanyla birlikte dışan çıkabilirler. Bu şansı yakalamayanlar 
pencereden itfaiye ekibiyle iletişime geçmelidir. Ekip, iletişim kurdukları kişilerin 
güvenli kurtarama yapabilecekleri bir yerde toplanmasını sağlar. Buraya itfaiye 
merdiveni ya da iş makineleri ile ulaşıp orada bulunan insan ve varsa hayvanların 
tahliye edilmesi sağla= (Resim 30). 

Resim 30: Yüksek binalar için geliştirilmiş yangın merdiveni 
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Merdiven kurma imkanı yoksa Atlama Yatağı ya da Atlama Çarşafı 
kullanılabilir, fakat kurtarma= başarısı hayvan sahiplerinin daha önce yangın 
tatbikatı yapıp yapmadığına bağlıdır (Şekil 1, Şekil 2). Atlama yatağının 
büyüldüğüne göre 60 m yükseklikten atlayışlarda bile başarılı kurtarma 
yapılabilir. 

Şekil 1: Atlama yatağı 

Şekil 2: Atlama çarşaf' 
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Yangında oluşan duman ve zehirli gazlardan etkilenenlere temiz hava sağlamak 
ve solunumu güçlendirmek için solunum maskesi uygulanmalıdır (Resim 31, Resim 
32). 

Resim 31: Köpekte solunum maskesi uygulaması 

Resim 32: Kedide solunum maskesi uygulaması 
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Hayvan bannaklannda saman, kuru ot ve ahşap yapılar dikkatli 
ohmmadığında kolay yanan materyallerdir. Özellikle saman ve kuru otu sigara 
izmaritiveya bir elektrik kontağı bile tutuşturabilir (Resim 33). Yangın çıktığında 
hayvanların bağlı olması, ahınn kapalı olması ve tavanm alev alıp çökmesi 
kurtarma başansnu düşüren etkenlerdir (Resim 34). Yangın hızla yayıldığı için 
hayvanlar çoğunlukla ya dumandan boğularak ya da yanarak telef olurlar. 

Resim 33: Ahır yangınında söndürme faaliyeti 

Yangın tavana sıçramamışsa bir yandan bol tazyildi suyla ateş söndürülmeye 
çalışılırken bir yandan da hayvanlar bağlanndan kurtarılarak kapıya doğru 
yönlendirilmelidir. Bazan hayvanlar zincirle bağlı olurlar ki zincirden kurtarmak 
zordur. Bu durumda zinciri kırmak için kesicilere ihtiyaç duyulur. 

Resim 34: Yangında bağından kurtulamayıp telef olan hayvanlar. 
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Yangm tavana sıçramışsa tavan kontrol altına almmadan içeri girmek risklidir. 
Eğer yangın bannağın tamamını sarmışsa, hayvanların en yakın olduğu duvarda 
kapı açılarak hayvanlara yol vermelidir. 

Bannaklardaki yangınlar genelde çok hızlı gelişir ya da müdahalede geç 
kalınabilir. Bu durumda alevler çabucak tavana ulaşır ve tavanın çökmesine 
yolaçabilir (Resim 35). Hayvanlar çıkış için yol ararken enkaz altında kalabilir ya 
da dar bölgelere sıkışabilir. Bu gibi kurtannalar profesyonelce yapılmalıdır. 
Hayvanın bulunduğu bölgedeki alevler kontrol altına alınırken biryandan da çatı 
enkazı kaldırılmaya çalışılır. Enkaz altından lcurtarmadaki gibi ve sıkışmış olanlar 
da sıkışmalarda hayvan lcurtarmadaki gibi kurtarma çalışması yürütülür. Yangm 
yerinde iş makinesi ya da kurtrma vinci varsa çatıdan tahliyesini sağlayacak bir 
delik açılarak yaralılar buradan çıkartılabilir. 

Resim 35: Yangında çatısı şömiis bir ahır 

Hayvan taşıyan araçların yanması da hayvanların hayatını riske atan 
sebeplerdendir. Özellikle hayvan nakliye araçları yüzlerce hayvanı taşıyabilir ve bu 
araçlardaki yangınlarda çok sayıda hayvan ölebilir ya da yaralanabilir. Yangınlar 
elektrik kontağı, yakıt sızıntıları, motorun yanması, trafık kazaları ve araçtalci 
insanların dildcatsizliğine bağlı olarak gelişebilir. Yangın hızlı gelişir ve çoğu 
zaman kurtarma açısından müdahaleler sonuçsuz kalır. Hayvanlar ya yanarak ya da 
boğularak telef olurlar. 
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Kurtarma ekibi yaka yerinde bir yandan güvenlik şeridi oluşturmalı ve görevliler 
dışıda herkes şerit dışına alınmalı, bir yandan da yangın söndürme çalışmasma 
başlamahdır. Alevlerin kontrolünde su kullanmak riskli olacağından su yerine 
yangın södürme tiipleri ya da köpükleri kullanmak daha doğru olur. Son zamanlarda 
geliştirilmiş olan yangın söndürme topları da büyük fayda sağlar (Resim 36). 
Söndürme işlemi aracın akü bağlantısun kesme ve yakıt deposunu kontrol altına 
almayla koordineli yapılmalıdır. Ateşin yakıt deposuna gelişi engellenmelidir. Aksi 
hâlde yakıt deposu patlar ve bütün kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalır. Araç LPG'li 
ise, LPG tankı sökülerek çıkarılmalıdır. 

Resim 36: Yangın topları 

Hayvan nakliye araçlarında yangm, hayvanların bulunduğu dorse tarafında 
çıkabilir ya da buraya sıçrayabilir. Hayvanlar yanına ve boğulmanm yanında 
korkudan dolayı birbirlerini sıkıştırarak da yaralanma ve ölüm riskini artınrlar. 

Dorsede sadece duman görülüyorsa, dumanın kaynağı tespit edilerek dorseye 
girişi engellenmelidir. Hayvanlara zarar vermeyecek kadar küçük alevler yangm 
tilpleri ya da suyla kontrol altına alınmalıdır. Alevler büyümüş, tavanı sarmış ve 
kontrol altına alinamayacak durumdaysa bol tazyikli su ile söndürme yaparken, 
dorseye rampa kurularak dorse kapakları açılmalı ve hayvanların tahliyesi 



164 	 Hayvan Kurtarma 

sağlanmalıdır. Bağlı olan hayvanlar bağından lcurtanlmah ve havadar bir yere 
alınmalıdır. Boğulma riski taşıyanlara solunum maskesi uygulanmalıdır. Solunum 
maskesi yoksa göğüse masaj yaparak rahat solunum sağlanmalı, ihtiyaç duyulursa 
suni solunum yapılmalıdır. Yanıklar oluşmuş hayvanların en kısa sürede yanık 
tedavisine başlanmalıdır. 

Orman yangınlarına; sıcak ve güneşli havalarda cam kırıklar', yanan kibrit ve 
izmaritler, dikkatsiz piknilcçiler ve kudaklamalar sebep olabilir. Kurtarma başarısı 
çok düşüktür. Ormanda yaşayan vahşi hayvanlarla beraber otlamaya gelen çiftlik 
hayvanlannın da ölümüne sebep olabilir (Resim 37). 

Resim 37: Orman yangınından kaçamayan hayvanlar 

Hayvanlar yangmdan kaçma içgüdüsüne sahiptirler fakat yeterince hızlı 
olamayanlar alevlere kapılmaya mahlcumdurlar. Bazan rüzgarın etkisiyle alevler, 
kaçmakta olan hayvanların önünü keser ve hayvanlar tam bir ateş çemberinin 
ortasında kalırlar. Şanslı olan az sayıda hayvan kendilerine ağaçsız bir bölge, kovuk 
ya da mağara bularak lcurtulabilirler. Yangın esnasında yağmur yağması ya da 
yangın yönüne ters bir rüzgarın çıkması yangının kontrol altına alınmasında ve 
söndürülmeside büyük yarar sağlar. Fakat bu çok nadir görülür ve södürme işi 
itfaiyecilere ve destek birinılerine düşer. Çalışmalar uzun sürelidir ve günlerce 
sürebilir. 

Yangının kontrol alınmasında hem havadan hem de karadan çalışmalar 
yürütülmelidir. Havadan uçak ve helikopterler su ya da diğer yangm söndürücüleri 
yangın bölgesine serperek bölgenin hararetini almaya ve alevleri boğmaya çalışırlar 
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(Resim 38, Resim 39). Karadan yangının yayılma yönündeki ağaçlar kaldınlarak 
alevlerin önü kesilmeye çalışılır. Bu maksatla iş makineleriyle ağaçlar sökülebilir 
ya da kontrollü bir yangınla ağaçlar yakılarak imha edilebilir ve bölge bol su ile 
ıslatılır (Resim 40). Aynı zamanda diğer kısımlarda da tazyikli su püskürtülerek 
yangın kontrol altına aluımaya çalışılmalıdır. 

Bu çalışmalar sürdürülürken hayvan hareketlerinin tespiti, kurtarma 
çalışmalarına katkıda bulunur. Yangının kontrol altına alıdığı bölgelerde hayvan 
kurtarma çalışması başlatılarak hayvanları güvenli bölgelere yönlendirmelidir. 
Ulaşılabilen yerlerdeki hayvanlardan boğulma riski altında olanlara solunum 
maskeleri uygulanmalı, yamklar oluşmuş hayvanlarda yanık tedavisine hemen 
başlanmalıdır. 

Resim 38: Helikopterle yangın söndürme faaliyeti 
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Resim 39: Uçakla yangın söndürme faaliyeti 

Resim 40: Yangında iş makineleriyle ağaçsız bölge oluşturma faaliyetleri 
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Bölüm 11 
HAYVAN KURTARMADA BIYOGÜVENLIK VE 

ZOONOZ HASTALIKLARA KARŞ' TEDBIRLER*  

HAYVAN KURTARMADA ZOONOZ HASTALIKLARIN 
OLUŞTURDUĞU RISK 

Afetler sırasında resmi kurtarma görevlilerin veya sivillerin doğal olarak odak-
landıklan ilk iş insan hayatını kurtarmak olduğundan, olay sonrasında hastalıkların 
etrafa yayılarak ciddi tehdit ve tehlike oluşturması gerçeği çoğunlukla göz ardı 
edilmektedir. Kurtarma bölgesinde hayvanların varlığı bu tehlikeyi birkaç kat artır-
maktadır. Konunun hayvanlarla olan kısmı bir taraftan hayvanların sağlık ve güven-
liğini, diğer taraftan hayvanlardan insanlara geçemesi muhtemel hastalık risklerini 
kapsamaktadır. 

Hayvan kurtarma operasyonları, kısa süreli bir işlem olabileceği gibi hayvanların 
bulundukları yerden başka yerlere götiirülerek belli süreliğine geçici olarak barmdı-
nlmalannı gerektiren uzun süreli işlemleri de gerektirebilir. Kurtarma operasyonla-
rında hayvanlarla aytu ortamda veya yakın temas içinde bulunmak, zoonoz hastalıkla-
ra karşı risk oluşturur. Havada bulunan partiküller içinde hayvanların tüyleri, deri 
döküntüleri veya salyalan şiddetli alerjik reaksiyonlarm tetildenmesine yol açabilir. 
Bununla beraber kimi enfeksiyöz hastalıklar da personelin koruyucu giysileri aracılı-
ğıyla bulaşarak çapraz bulaşmaya neden olabilir. Hayvan kurtarma personelinin mu-
hatap olduğu riskler hem kendisini ve hem de çevresindekileri ilgilendirdiği için özel 
bir anlam kazanmaktadır. Birçok enfeksiyon hastalığı, genel topluma oranla, kurtarma 
personelinde daha çok görülmektedir. Bu enfeksiyonlar içinde zoonozlar (Kuduz, 
Bruselloz vb.) gerek sıklık, gerekse neden olduldan uzun süreli etkiler nedeniyle 
önemlidir. Bakteri, virüs, mantar veya riketsiyalar genellikle ara konakçıya ihtiyaç 
duymadan seçtikleri canlıların üzerinde ürerler. Tek ihtiyaçları bir organizmadan 
diğer organizmaya geçiş olanağı sağlayan ara bir yoldur. Buna karşılık sivrisinek ve 
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keneler gibi eklem bacaldılar pek çok hastalığın bulaşmasmda hem arakonakçı hem 
de vektör (taşıyıcı) olarak rol alırlar. 

Dünyada insan ve hayvanları ilgilendiren 150'den fazla zoonoz hastalık vardır. 

Türkiye'de ise sığır, koyun ve kanathlarda ağırlıklı olmak üzere 40 civarmda zoo-
noz hastalık mevcuttur. Zoonoz hastalıklar, gerek sayılarının çokluğu, gerekse yayılma 
alanlarının genişliği bakımından insan sağlığını ciddi derecede tehdit etmektedir. Ör-
neğin; Avrupa ülkelerinde görülen Bovine Spongioform Ensefalopati (Deli Dana Has-
talığı), son yıllarda Türkiye'de de görülmüş olan Kuş Gribi ve Kırım-Kongo Kanamali 
Ateşi gibi hastalıklar hayvan kurtarma operasyonlannda gerek insan, gerekse hayvan 
sağlığı bakımından bu konunun önemini açıkca ortaya koymaktadır. 

HAYVAN KURTARMADA BİYOGÜVENLİK 

Kaza, afet, donma, çökme veya biyoterör vakalarında hayvanlann güvenli şekil-
de kurtanlması bir dizi tedbirin katı şekilde uygulanması ile mümkün olabilir. Özel-
likle hastalık risklerinin önemle ele alınmasında yarar vardır. 

Enfeksiyonlar tipik olarak havadan maruz kalma, cilt ile temas, yutulma sonu-
cunda veya infeksiyöz ajanlann ürettikleri toksinlerle ortaya çıkar. Özellikle sürü 
halinde beslenen kanatlı hayvanlara solunum, su veya yem yolu ile bulaşabilecek 
hastalık yapıcı hastalık ajanlan, kurtarma operasyonlan sırasında çok sayıda insanı 
olumsuz olarak etkileyebilir. Benzer şekilde besi hayvanlar= besi yerinden başka 
bir yere taşmma sürecinde de dışarıdan herhangi bir müdahele veya temas hastalık 
bulaşma riskini artım. Bu nedenlerle zoonoz hastalık riski bulunan hayvanlara mü-
dahale ederken özel giysiler kullanılmalıdır. 

Resim 1. Zoonoz hastalıklara karşı koruyucu giysiler 
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Afetlerde hayvanların sağlıklannda bozulmanın en önemli nedenleri beslenme 
yetersizliği ve bulaşıcı hastalıklar ile jeofıziksel olaylann sebep olduğu subklinik 
hastalıklardır. Beslenme yetersizliği canlı ağırlık kaybı, enerji mineral dengesizliği, 
verim düşüldüğü gibi sonuçlarla hayvanları enfeksiyöz hastalıklara yatkın bir hâle 
getirirken; kimi zaman bu etki ölüme varacak düzeyde kendini göstermektedir. 
Özellikle ölü hayvanlardan etrafa yayılan enfeksiyöz etkenler toplum sağlığını ciddi 
şekilde tehdit ettiğinden en kısa sürede imha işlemlerinin yapılması gerekir. 

Şekil 1. Afetlerde ölü hayvanların gömülerek imha edilmesi 

Hayvan kurtarmada biyogüvenliğin sağlanması için iyi bir planlama yapmak ve 
hayvan hareket ve sağlığını takip etmek gerekir. Hayvan sağlığının takibi, özellikle 
artan ölüm oranlarının hızlı bir şekilde tespit ve rapor edebilecek seviyede olmalı-
dır. Olası problemlerde delil ve örnek toplanması biyogüvenlik konusunda bilgili 
uzmanlarca yapılmalıdır. Marazi maddelerin gönderildiği veteriner laboratuvan 
delillerin güvenli şekilde saklanmasına elverişli olmalıdır. 



174 	 Hayvan Kurtarma 

Sağlıklı bir biyogüvenlik sisteminin oluşturulması için öncelikli olarak olası 
risklerin belirlenmesi ve sonrasında yapılması gerekenlerin yazılı bir protokol hali-
ne getirilmesi gerekir. Daha sonra eldeki imkanlar belirlenerek bir eylem planı ha-
zırlanır ve finansman, iş gücü ve diğer faktörler bakımından eksik olunan noktaların 
tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılır. 

ZOONOZ HASTALIKLAR 

Zoonoz hastalıklar, hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşabi-
len hastalıklardır. Bu hastalıklar içerisinde bakteriyel, viral, fwıgal, riketsiyal ve 
paraziter enfeksiyonlar yer almaktadır. Şarbon, Kuduz, Tüberküloz (Verem), Bru-
selloz, Ruam, Şap, Tularemi, Veba, Salmonelloz, Kist Hidatik, Leishmaniazis, Tok-
soplazmoz, Listeriyoz, Leptospiroz, Psittakoz, Batı Ni! Ateşi, Kırım Kongo Kana-
malı Ateşi, Hanta Virüs Enfeksiyonu, Zika Virüs Enfeksiyonu, Akdeniz Benekli 
Ateşi sıkça rastlanan bazı önemli zoonoz hastahklardır. 

[--- Hayvan kurtarma operasyonlarında zoonoz hastalıklar ile ortaya çıktıklan afet-
ler dikkate alındığında sel felaketlerinde su ile kontaminasyona bağlı olarak Kuş 
Gribi, New Castle, Salmonelloz, Leptospiroz, bazı paraziter hastalıkların öne 
çıktığı; birçok hastalığın ise diğer afetlerde tahliye esnası ve sonrasında yakın 
temas ile bulaştığı görülmektedir. 

4.2~41.1.WW,  

Kurtarma operasyonlarında tehlike arz eden belli başlı zoonoz hastalıklar aşağı-
da özetlenmiştir. 

Şarbon 

Şarbon hastalığı, gram pozitif spor oluşturan Bacillus anthracis'in neden olduğu 
bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde öldürücü olabilen bir hastalıktır. Sığır, koyun, 
keçi, manda, deve ve geyiklerde hastalığa daha sık rastlanır. Bilinen en eski hasta-
lıklardan biri olmasına karşın, dünyada geri kalmış ve gelişmekte olan bazı ülkeler-
de günümüzde halen görülebilen, zaman zaman hayvanlarda salgın yapan, bazen de 
biyöterör aracı olarak kullanılanbir hastalıktır. Nitekim Amerika Birleşik Devletle-
ri'nde 11 Eylül 2001 tarihinde yaşanan biyoterör eylemleriyle şarbon bir anda tekrar 
dikkatleri çeken bir hastalık olmuştur. Ruminantlann (otobur hayvanlar) bir hastalı-
ğı olan şarbon, insanlara enfelcte hayvanlarla temas sonrası bulaşmaktadır. Bulaşma 
yollan deri, solunum ve sindirim olan bu hastalık hayvanlarla temas sonucu da 
bulaşabilir. Deri ile bulaşanlan antibiyotik ile tedavi edilebilirken, sindirim ile bu-
laşması daha ciddi; solunum yolu ile bulaşması ise en tehlikeli olanıdır. Deri ile 
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bulaştığında deride yaralar oluşur. Sindirim yolu ile bulaştığında ateş, ishal, karın 
ağrısı, mide bulantısı görülür. Solunum ile bulaştığında başta grip gibi görünürken 
zamanla çene ağrısı, kas ağrısı, nefes güçlüğü oluşur. Hastalıklı veya ölen hayvanla-
rın kesilmesi, derisinin yüzülmesi, etinin kıyılması sonucu direkt temasla deri şar-
bonu veya enfekte etlerin yenilmesi ile gastrointestinal sistem şarbonu gelişir. En-
feksiyon karasineklerle de mekanik olarak bulaşabilıir. Insandan insana bulaşma çok 
nadirdir. Enfelcte yara ve akmtı ile direkt ve endıirekt temas sonucu enfeksiyonun 
insandan insana bulaşma riski vardır. 

Resim 2. Şarbon hastalığından ölen hayvanlar 

Kuduz 

Kuduz, insan ve tüm sıcakkanh hayvanlarda merkezi sinir sistemini etkileyen 
Lyssavirus sımfindan Rabies viırus tarafından meydana getirilen, ölüme neden olan 
viral zoonoz bir hastalıktır. Kuduz hastalığı, genellikle kuduz virüsünün ısınk yara-
sma, deride daha önce mevcut olan bir kesiğe veya bütünlüğü bozulmuş deriye ya 
da mukoz membranlara temasıyla geçer. Nadiren aeresoller yoluyla veya transplant 
dokusundan bulaşabilir. Kuduz hastalığının en belirgin bulaşma kaynaklan köpekler 
ve vahşi hayvanlardır. 

Hastalıkh hayvan tarafindan ısınldıktan sonra kas dokusuna giren vıirüs, önce 
kas dokusu içinde çoğahr. Daha sonra sinirler aracılığıyla merkezi sinir sistemine, 
oradan da beyine ulaşır. Beyine yerleşip işgal eden virils, göz, tülcürük bezleri, deri 
gibi organlara yerleşerek hastalık oluşur. Kuduz hastalığına yakalanan bir köpek en 
çok 10 gün içinde öliir. 
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Şekil 2. Kuduz mikrobunun bulaşma ve yayılma yolu 

Tüberküloz 

Tüberküloz (Verem), hayvanlardan insanlara geçebilen önemli bakteriyel zoonoz 
hastalıklar arasındadır. Hayvanlarda özellikle akciğer, diğer organ ve dokıdarda ka-
zeöz (peynirimsi) kazeökalseröz özellikte tüberkellerin oluşumuyla karakterize kronik 
ve bulaşıcı bir enfeksiyöz hastalıktır. Hayvanlarda tüberküloz etkenleri vücuda genel-
inde solunum ve sindirim yoluyla girerek hastalık meydana getirir. 

Şekil 3. Tüberkülozun solunum yolu ile bulaşması 
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Bruselloz 

Bruselloz sığır, koyun, keçi ve domuz gibi evcil hayvanlarda yavru atmaya ne-
den olan ekonomik yönden zarar verici bir hastalıktır. Zoonoz olduğu için halk 
sağlığı yönünden önem taşıyan bulaşıcı balcteriyel hastalıklar grubunda yer alır. B. 
abortus, B. melitensis, B. suis ve nadiren de B. canis insanlarda hastalığa neden 
olur. Brucella mikrobu sığır, koyun, keçi, domuz, koç gibi hayvanlarda özellikle 
testis, meme, uterus gibi genital organlara yerleşir. Bu hayvanlarda yavru atma, 
infertilite, ateşle seyreden kronik ve bulaşıcı bir hastalığa neden olur. Insanlarda 
Dalgalı humma, Malta humması ve Akdeniz humması olarak da bilinir. Hastalığa 
yakalanan gebe hayvanların % 80'i yavru atar veya zayıf cılız yavru doğurur. Atık 
yapan ineklerde genellikle eşin (plasenta) atılamaması (Retensiyo sekundinarum) 
görülür. Hasta ineklerin süt verimi önemli ölçüde azalır. Hastalık hayvanlara hay-
vanlara gastrointestinal kanal yoluyla, oral mukozalardan (ağız yolundan mikroplu 
yiyecek ve suların almmaslyla), konjonlctival yol ile (göz mukozasından), deriden 
(kontamine materyallerle doğrudan temas sonucu) ya da cinsel (hastalıkh boğa ve 
koçlarla çiftleşme) yolla bulaşır. Enfekte hayvanların genital akıntılan, sütleri, atık 
yavruları, plasentalan, fetal sıvı ve membranlan ile çevre, meralar, gıdalar ve sular 
kontamine olur. Güneş ışığını az alan kontamine toprakta, hayvan dokulannda, süt 
veya uterus aklından içinde bakteri uzun süre canlılığını korur. Enfeksiyon insanla-
ra, pişirilmeden tüketilen kontamine süt ve süt ürünleri (peynir, tereyağı, dondurma 
vb.) ile, hasta hayvanlarla temas ve diğer hayvansal ürünlerle de bulaşabilir. Çoğun-
lukla çiğ sütten üretilen peynirden insana bulaştığı için halk arasında peynir hastalı-
ğı olarak bilinir. 

Ruam 

Genellikle tek tırnaklı hayvanlarda görülen akın ve kronik seyirli bulaşıcı ölüm-
cül bir hastalıktır. Ruam aynı zamanda deride, solunum sisteminde ve iç organlarda 
nodül ve ülserlerin oluşması ile karakterize zoonoz bir hastalıktır. İnsanlar hastalığı 
enfekte hayvanlarla temas sonucu alırlar. Enfekte hayvanlar ve portörler, hastalık 
kaynağı ve mikrop taşıyıcısı olması bakımından çok önemlidirler. Bu hayvanların 
sekretleri ile özellikle de burun aluntılan ile deri lezyonlanndan gelen irinlerle, çok 
sayıda mikrop çevreyi bulaştınr. Bulaşık su, yem, ot vs. alınması ile (endirekt) sin-
dirim sistemi yolu ile mikroplar vücuda girebilecelderi gibi yaralanmış deri ve mu-
kozalann enfekte materyal ile direk teması sonucu ve nadiren de damlacıkla enfek-
siyon alınabilir. 
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Şap 

Şap zoonoz hastalıklar arasında yer almakla birlikte, insanlar hastalığa karşı pek 
duyarlı değildir. Hayvanların ağız içi, tırnakları, memeleri ve işkembelerinde çeşitli 
yaralar (su dolu kesecikler) oluşur. Virüs, dokularda, idrarda, sütte, dışluda ve alt-
lıkta 1-3 hafta kadar canlı kalabilir. Virüsün direncini etkileyen en önemli faktör 
ortamın pH'sıdır. Asidik ortamda yaşama süresi kısahr. Kokuşan kadavrada çabuk 
imha olur. Şap mikrobu, dış ortamda, suda, yiyecelderde, kıllar üzerinde üç ay ka-
dar kalabilir. Dışlu fermantasyona uğradığı için dışkıda kalma süresi çok daha kısa-
dır. Sağlam hayvanların hasta hayvanlara teması, idrar, gübre, süt ve sperma ile 
bulaşma olur. Aynca hastalık etkeninin bulaşnuş olduğu deri, yem, yataklık, ot, su, 
bakıcı, nakil vasıtalan, hastalıkh etlerden yapılan salam, sosis gibi ürünler ile fare, 
kuş, yılan gibi taşırcılarla da bulaşma mümkündür. Şap, sürüler arasında direk 
temas ve havadaki virüsün teneffns edilmesiyle bulaşır. Şap virüsü, karada rüzgâr 
yoluyla kilometrelerce uzaklara taşınabilir. Hayvan harekeleri şapın yayılmasuıda 
çok etkilidir. Araçlar, aletler, tarım ürünleri ve insanlar da taşıma görevi görür. 
Virüs uzun süre etlerde, iliklerde, iç organlarda ve pastörize edilmemiş ürünlerde 
varlığını sürdürür. 

Tularemi 

Tularemi (Avcı hastalığı), Francisella tularensis'in neden olduğu zoonoz bir 
hastalıktır. Tularemi salgınları= ortak özelliği yağışlı bir mevsimi takiben ortaya 
çıkması ve birçoğıında da açıktan akan ve ldorlanmadan tüketilen su kaynakları-
nın salgın kaynağı olarak gösterilmesidir. Hastalarda ateş, ishal, eklem ağrısı, 
öksürük, halsizlik, kas ağrısı görülür. Solunum, sindirim ve deri yolu ile bulaşabi-
lir. Tavşan gibi ufak ve orta boyuttaki memeli av hayvanlarında görülebilir ve bu 
yüzden avcılar bu hastalığa daha kolay yakalanabilirler. Direkt ısırma veya sinek-
ler ile bulaşabilir. Vücuda girebilecek 10-50 tane etken hastalığı başlatabilir. 

Veba 

Veba hastalığı, fare ve diğer kemirici hayvanlar üzerinde bulunan pireler yoluyla 
insanlara geçer. Lağım farelerinin asalağı olan pireler, fare ölümleriyle konak değiş-
tirirler ve yerleştikleri yeni konağın kanını emerken veba mikrobunu bulaştınrlar. 
Böylece mikrop (Yersinia pestis), diğer memeliler ile birlikte insanlara da geçer. Bu 
nedenle, temizlik koşullannın sağlıklı bir şekilde sağlanamadığı zamanlarda, lağım 
fareleriyle insanların yoğun olarak iç içe yaşadıktan yerleşim birimlerinde veba 
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salgmlarma rastlanması olağan bir durumdur. Bir haftaya kadar semptomlar ortaya 
çıkmaya başlar. Hava yolu ile alındığında insandan insana bulaşabilir. Hayvan ısır-
ması ile bulaşanlarda tedavi yapılmarp hastalık akciğerlere sıçrarsa insandan insa-
na bulaşma başlar. Semptomların görülmesi ile bulaşma arasmdalci zaman aralığın- 
da kişi farketmeden hastalığı başkalarına bulaştırabilir. Bu bakımdan hastalığın 
kontrolü zordur. 

SalmoneLloz 

Salmonelloz, sığır ve koyunlarda metritis ve yavru atmalarla karakterize bulaşıcı 
bakteriyel, zoonoz bir hastalıktır. Salmonella adı verilen balcterilerin yol açtığı, 
hayvansal besinlerle ve bunlarla bulaşık gıda ürünlerinin tüketilmesi ile insanlara 
geçer ve insanlarda septisemik bağırsak enfeksiyonlan, bulantı, kusma, karın ağrısı 
ve ishalle seyreder. 

Kist Hidatik 

Hastalığın etkeni; köpek, kurt, çakal, tilki gibi kamivor hayvanların ince bağır-
sağında yasayan ve şerit (Echinococcus granulosus, Echinococcus oligoarthrus, 
Echinococcus multilocularis) olarak isimlendirilen bir tür parazittir. Bu parazitlerin 
yumurtaları ile bulaşık yiyecek ve içecekleri alan çift tımaldı hayvanlar ile insanla-
rın karaciğer, akciğer ve diğer organlannda değişik büyüklükte su keseleri meydana 
gelmektedir. Ruminantlar, ara konak görevi de gördüklerinden hem kendileri etki-
lenir, hem de insanlar için tehlike arz ederler. Klinik belirti olarak ağn, kolestaz, 
siroz, kronik öksürük, balgam, dispne, göğüs ağrısı, hemoptizi tipiktir. Hastalık 
sıklıkla asemptomatiktir. Olgular çoğunlulda rutin radyolojik incelemeler sırasında 
tesadüfen saptanır. 

HAYVAN KURTARMADA ZOONOZ HASTALIKLARA 
KARŞI TEDBIRLER 

Dünyada meydana gelen afet, kaza veya biyöterör olaylarında insanlar gibi bir-
çok hayvan da yardıma muhtaç ve kurtarılmayı bekleyen bir durumda kalır. Bu 
hayvanların maruz kaldıkları tehdit ve tehlikelerden kurtarılması sırasında zoonoz 
hastalık risklerine karşı alınması gereken bir dizi önlem vardır. Bu önlemlerin alın-
masıyla kurtarma faaliyetleri daha sağlıklı yapılabilir ve zararlar en aza indirilebilir. 
Dikkat edilmesi gereken bu önlemler genel önlemler ve hastalık bazında önlemler 
olarak ele alınabilir. 
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Genel Önlemler 

1. İlk olarak biyogüvenlik tehlikesi oluşturabilecek hastalık ve organimalar ile 
ilgili bilimsel öngörülerde bulunulması ve tehlike oluşturabilecek hastalıkla-
nn risk seviyelerinin ve olası zararlarmın önceden tahmin edilmesi gerekir. 
Bu bağlamda müdahale edilen canlı veya ölü hayvanlarda hastalık bulunma 
olasılığı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

2. Kirli, sağlıksız ve bakımsız ortamlar her türlü enfeksiyon için potansiyel ze-
minler olduğundan dolayı mümkün olduğunca hijyen kurallarına uyulmalı-
dır. Hastalık çıkan yerlerde bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddelerden 
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mümkün olanlar temizlenmeli ve de-
zenfekte edilmelidir. Mümkün olmayanlar işlem sonrası tıbbi atık torbalanna 
konularak uygun yerlerde yakılarak imha edilmelidir. 

3. Hayvanların kendisi, karkası veya vücut sıvılanyla temas sonrasında el ve 
açıkta bulunan tüm deri yüzeyleri sıldıkla yıkanmalıdır. Hijyenin yetersiz ol-
ması enfeksiyon riskini artmr. Bakımsız cilt daha kolay çatlar, aynı zamanda 
kirli bir cilt mila-oplann bannması ve çoğalmasına uygun bir ortam oluşturur. 

4. Kurtarma ekibinin yaralanmalardan kaynaklanabilecek enfeksiyon risklerine 

karşı tetanoz aşısı yaptırmasında fayda vardır. 

5. Yabani kediler, tilkiler veya yaban köpekleri tarafından ısınlan kişilerde cid-
di enfeksiyon tehlikesi bulunduğundan bu kişilerin doktor desteği alarak te-
davi edilmeleri gerekir. 

6. Zoonoz hastalıklar, insanlara en çok hasta hayvanlar veya o hayvanların en-
fekte uterin ve plasental dokulanyla teması esnasmda bulaşır. Bu nedenle 
özellikle hayvanlarla sık teması olan kişilerin belli araliklarla aşı olmaları ve 
kan testi yaptırmalan gerekir. 

7. Kuşlardan bulaşma riski bulunan hastalıklar arasında klamidya, aspergilloz, 
erysipelas, veba ve salmonelloz sayılabilir. Bu tehlikelerden korunabilmek 
için müdahale sırasında yüz maskesi kullanılması yararlı olabilir. 

8. Bazı kuşların ısınk ve tırmalamalan neticesinde oluşan yara ve enfeksiyonla-
ra karşı korunmak amacıyla koruyucu eldiven kullanılması ve yakalama-
tutma işlemlerinde havlu kullamlması yararlı olur. 

Zoonoz hastalıklara karşı gösterilen duyarlılık, potansiyel enfeksiyöz etkenlerin 
tammlanmasına ve büyük çaplı salgmlar gelişmeden ipuçlannın değerlendirilerek 
koruyucu önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır. 
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Hayvan kurtarma bölgesinde zoonoz hastalık mücadelesi önceden yapılmış ise 
kurtarma operasyonunun daha güvenli bir şekilde yapılacağı rahatlıkla söylene- 

bilir. 

Sağlık açısmdan insan, evcil veya yabani hayat tek başına ele alınamaz. Örneğin 
kuş gribi kanadı sektöründe ekonomik kayıplara yol açan önemli bir hastalıktır. 
Hastalığın önlenmesi ve kontrolü, yaban hayatında erken tanı ile olur; böylece viru-
sun gen mutasyommun önlenmesi insanlara bulaşmasınm da önüne geçilir. Zoonoz-
larla mücadelenin daha güçlü yapılabilmesi için afetlerden önce laboratuvar tanı 
kapasitesinin artırılması, saha tatbikatlan yapılması, acil eylem planlarının oluştu-
rulması yanında biyolojik ajanların üretiminin kontrolünün sağlanması gerekir. 

HASTALIK BAZINDA ÖNLEMLER 

Şarbon: Şarbon hastalığı tehlikeli bir zoonoz hastalık olması nedeniyle hayvan 
kurtarma operasyonlarında kişisel hijyen kurallarına azami düzeyde dikkat edilme-
lidir. Tulum, eldiven, maske gibi kişisel koruyucu Inyafetler giymeden herhangi bir 
işlem yapılmamahdır. Şarbon mikrobu, toprakta yıllar boyunca canlı kalabilme 
özelliğine sahiptir. Şarbon hastalığının ortaya çıktığı bölgelerde karantina uygula-
nır. Ayrıca bu bölgedeki hayvanlarla temas etmekten kaçınmak, etini yememek 
hastahktan korunmaya yardımcı olur. Şarbondan ölen bir hayvanın doğal delikleri 
tentürdiyotlu pamuk ya da benzeri bezlerle kapatılır, yırtıcı hayvanlardan korunur. 
Bu şekilde kokuşma ile vücut içinde bulunan vejetatif formlar spor formuna dünü-
şemeden hayvanın 6 gün içinde etkisiz hale gelir. Ahır ve malzemelerin dezenfeksi-
yonu sıklıkla gözden geçirilmelidir. Hastalık riski olan yerlerde derhal, hastalıksız 
hayvanlara koruma amaçlı aşı uygulanır. Şarbon hastalığından ölen hayvanlar 
mümkiinse yakılarak imha edilmeli veya iki metre derinliğindeki çukurlara, üzerle-
rine sönmemiş kireç dökülerek, derileri ile birlikte gömülmelidir. Hasta ve hastalık-
tan şüpheli hayvanların yem ve su kaplan bulunduldan yerden dışarı çıkarılmamalı 
ve diğer hayvanlar için kullanılmamalıdır. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların 
bulunduğu yere çıplak ayakla girilmemelidir. Hayvanlara müdahale eden kişilerin 
ellerinde ve açık yerlerinde yara bulunmamalıdır. Hasta ve hastalıktan şüpheli hay-
vanların kesilmesi ve etlerinin tüketilmesi yasaktır. Deri, kıl, yapağı, boynuz ve 
tırnaklarına el konulur ve imha edilir. Hasta ve bulaşmadan şüpheli hayvanların 
sütü, yapağı ve kılları imha edilir. Şarbon hastalığı yoldaki sürülerde ve hayvanlar-
da nakledilirken çıkmışsa hastalar ayrılır. Hastalıksız hayvanlar ayrı bir yerde ka-
rantinaya alınır. Beş gün içinde hastalıksız hayvanlardan yeni bir hasta tespit edil-
mez ise sürünün yer değiştirmesine izin verilir. Şarbon hastalığından ölen hayvanla- 
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ra otopsi yapılmaz. Ancak marazi madde almak için kadavralar gömülecek çukurun 
içinde açılabilir. işlem tamamlandıktan sonra kadavralar derhal sönmemiş kireç 
dökülerek gömülür. Şarbon hastalık= sönüşüne kadar karantina bölgesine aşısız 
tek tırnaklı, sığır, koyun, keçi ve domuzlann girmesi yasaklamr. Sadece Şarbon 
hastalığma karşı aşılanmış hayvanların girişine izin verilir. 

Kuduz:Hayvan kurtarma operasyonları sırasında kuduzdan şüpheli hayvan tara-
fından ısınlan kişide enfeksiyonu önlemek amacıyla lokal yara tedavisi, kuduz im-
münglobulini ve aşı uygulamalan yapılabilir. Lokal yara tedavisinde amaç yaraya 
bulaşmış olan virüsün organizmaya girmesini engellemektir. Yaranın en kısa za-
manda su ve sabunla temizlenmesi korunmada çok etkilidir. Aynı amaçla povidon-
iyodin de kullanılabilir. Yaraya çok gerekli olmadıkça sütür atılmamahdır. Cerrahi 
tedavi virüsün vücuda yerleşmesini kolaylaştırır ve işlem sırasında açılabilecek ince 
sinir uçlan virüse giriş kapısı oluşturabilir. Gerekli durumlarda iğnenin geçeceği her 
bölge için 0,1 ml hiperimmun serum uygulanmalıdır. Yara temizliği ve kuduz prof-
laksisinin yanında tetanoz ve bakteriyel süper enfeksiyonlara karşıda önlem alınma-
lıdır. Kuduza karşı en etkili koruma aşılamadır. Hayvanların aşılanması canlı aşıyla 
yapılabilir. Korunmada tek yol aşılamadır. Kuduz şüphesi olan hayvan tarafından 
ısınlma durumunda, 'sırtlan şahıs vakit geçirilmeden aşı olmak üzere en yakm sağ-
lık kuruluşuna gönderilir. Isıran hayvan yakalanarak müşahede altına alınır. Kuduz 
şüphesinde köpeği gözlem altında tutma (müşahede) süresi 10 gündür. 

Tüberküloz: Hayvan kurtarma ve tahliye işlemleri sırasında Tüberküloz hasta-
lığının bulaşması ve yayılmasında hayvanların birarada sıkışık şekilde bulunmaları, 
hijyenik koşulların iyi olmaması, uygun olmayan bakım ve beslenme koşulları, 
temiz hava ve egzersiz yetersizliği, dışarıdan sürüye kontrolsüz hayvan girişi, en-
felcte hayvanların sütleriyle buzağılann beslenmesi eticilidir. Insanlara bulaşma 
genelde enfekte et ve sütün yeterince pişirilmeden tüketilmesiyle gerçekleşir. Tü-
berkülozdan korunma ve hastalıkla mücadelede için öncelikle hastalık kaynakları 
tespit edilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Tahliye edilerek geçici süreliğine belli bir 
yerde banndınlan genç hayvanlarla yaşlı hayvanlar bir arada tutulmamalı ve otla-
tılmamalıdır. Buzağılar sağlıklı ve kontrollü hayvanlardan sağılan sütlerle beslen- 
meli, bilinmeyen ve kontrolsüz yerlerden süt alınmamalı ve bu yerlerden alınan 
sütler kaynatılmah ya da pastörize edilmelidir. Enfelcte analardan doğan sağlam 
buzağılar hemen ortamdan uzaklaştınlmalıdır. Sürüye dışarıdan bilinmeyen, kont- 
rolsüz ve karantinaya alınmamış hayvan sokulmamalıchr. Sürüdeki hayvanlara tü-
berkülin tatbik edilmeli, müspet olanlar kesime sevk edilmelidir. Sağlıklı hayvanlar 
dezenfekte edilmiş ahıra alınmalı, sağlıldı hayvanlar ve hasta hayvanlar ayrı bakıcı-
lar tarafından bakılmalıdır. 
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Bruselloz: Hayvan kurtarma operasyonlarında hayvanlarla temasta bulunmanın 
doğurduğu hastalık risklerinden birisi olan Bruselloz hastalığının tespiti hâlinde 
süratle karantina uygulanmalıdır. Karantina hastalık çıkan yerle sınırlı olmalıdır. 
Aşılama mücadelede en etkin yöntemdir. Hayvanlara müdahale eden kişilerin koru-
yucu giysiler kullanması ve hayvanlarla mümkün olan en az düzeyde temas ile gö-
revlerini icra etmeleri gerekir. Afetlerde belli alanlarda birarada bulundurulmak 
zorunda kalınan hayvanlara belli aralıklarla kan muayeneleri ve koruyucu aşılama-
lar yapılmahdır. Kan muayenelerinde hastalıklı olduğu tespit edilen hayvanlar sürü-
den uzaklaştınlmalıdır. Sağım yapıllyorsa hijyen kurallarına uyulmalıdır. Sürüde 
yavru atan hayvanlar, sağlamlardan ayrılmalıdır. Yavru atma durumunda atık yavru 
ve diğer doğum zarlan kireçli kuyulara atılarak üstü örtülmelidir. Hastalfich ve bu-
laşmadan şüpheli hayvanlar ayrı yerlerde muhafaza edilmeli ve bu sürülerin sağımı, 
sağlam hayvanlardan ayrı olarak ayrı kişiler ve vasıtalarla yapılmalıdır. Laboratuvar 
muayenesinde sütlerinde mikrop bulunan ineklerin sütleri imha edilmeli, rnikrop 
bulunmayan sütler ise kaynatılarak, pastörize edilerek veya yoğurt yapılarak tüke-
tilmelidir. Hastalıklı ineklerin sağımı sırasında sütlerinin yerlere ve çevreye dökül-
mesine müsaade edilmemeli ve buzağı ve danalann hastalildı ineklerin sütünü em-
mesi önlenmelidir. 

Ruam: Afetlerde belli alanlarda birarada bulundurulan hayvanlara uygulanan 
mallein testi pozitif çıkarsa derhal karantina uygulanmalıdır. Mallein uygulaması 
sonunda hasta oldukları anlaşılan tek tırnaldı hayvanlar öldürülür ve imha edilir. 
Şüpheli hayvanlar, uygun bulunan bir yerde gözetim altına alınarak yirmi gün sonra 
yeniden teste tabi tutulur. Bu test sonucunda müspet ve şüpheli çıkanlar nıamlı 
kabul edilerek öldürülür; menfi çıkanlar ise serbest bırakılır. Ruam hastalığından 
ölen veya öldürülmesine karar verilen hayvanlar imha edilecekleri yerlere kapalı 
araçlarla sevk edilir. Nakil sırasında burun aluntılanmn çevreye bulaşmaması için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Üzerine sönmemiş kireç dökülerek derin çulcurlara 
gömülmelidir. Nakilden sonra araçlar dezenfekte edilmelidir. Hastalık teyit edilen 
yere her türlü madde ve malzeme ile hayvan yemlerinin çıkarılması yasaklanmalı, 
hasta hayvanlara ait gübreler yalulmalıdır. Bulaşmadan şüpheli olarak gözetim altı-
na alınan hayvanların bulundukları yerden çficanlmaları yasaktır. Hasta hayvanların 
bulundukları yerdeki yemlikler, zemin ve duvarlar ile alet, eşya ve malzemeler 
dezenfekte edilmelidir. Ruam hastalığı insan sağlığı için tehlikeli olduğundan hasta-
ların bulunduldan yerlere bütün viicudu kapatan koruyucu giysi, maske ve eldiven 
olmadan girilmesine izin verilmemelidir. Daha sonra bu luyafetlerin uygun koşul-
larda imha edilmesi gerekir. 
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Şap: Hayvan kurtarma operasyonlarmda müdahale edilen hayvanların sağlık du-
rumu hakkında kısa sürede yeterli bilgi etmek mümlcün olamayabilir. Afet veya kaza 
esnasında bir veteriner hekimin olay yerinde bulunma olasılığı da düşük olacağından 
her türlü hastalık riskinin göz önüne almarak kurtarma işlemlerinin yapılması gerekir. 
Şap hastalığı da dikkat edilmesi gereken zoonoz hastalıklardandır. Bulunduldan barı-
naldardan tahliye edilerek geçici barınaklarda birarada tutulan sürülerde hastalıktan 
korunmak için aşılama yapılmalıdır. Aşılama hastalık çıkmadan önce yapılması gere-
ken en önemli uygulamadır. Bir yerde hastalık çıkarsa 20 km çapındaki alanda bulu-
nan tüm hayvanlar aşılanmahdır. Barınak giriş kapısının önüne dezenfektan dökülme-
lidir. Alurlara hayvan bakımından başkası girmemeli, bakıcı ahırda koruyucu kıyafet 
giymelidir. Sağun öncesi ve sonrası hijyen kuralları uygulanmalıdır. Hastalıktan ölen 
hayvanlar yakılarak veya derin çukurlara gömülerek üzerlerine sönmemiş kireç dökü-
lüp imha edilmelidir. Kullanılan malzemeler kaynatılmahdır. Hasta hayvanların ağız, 
ayak ve memelerinde meydana gelen yaraların çabuk iyileşmesi için antiseptiklerle 
yıkanması yanında, güçlü antibiyotikler ve pomatlar tatbik edilerek iyileşme luzlandı-
nlrnalıdır. 

Tularemi: Tahliyesi gerçekleştirilmiş olan ve başka bir yerde geçici olarak ba-
nndınlan hayvanlarda kaynağı belli olmayan içme ve kullanma sulan tüketilmeme-
li, içme ve kullanma suları düzenli olarak klorlanmahdır. Yemler ve gıdalar kemiri-
ci hayvanlardan korunmalı, av hayvanlannın bölgeye girmemesi için korunma ön-
lemleri alınmalıdır. Keneden korunmak için eldiven, önlük ve çizme gibi bariyer 
önlemleri alınmalıdır. Kimyasal koruyucular kullanılabilir. Tularerni aşısı sadece 
kurtarma personeli gibi bu patojenle karşılaşma riski olan kişilere yapılmalıdır. 

Veba: Veba hastalığında, tetracycline veya fluoroquinolone antibiyotik uygula-
malan semptomlar başlar başlamaz yapılmalıdır. Biyoterör saldırısı olduğunda 
hangi antibiyotiğin kullanılan türe karşı en etkili olduğu test edilmelidir. Bakteri 
çevre koşullarına dayamksızdır, güneş ışığı ve kuru havada kolayca ölür. Ancak 
koşullara göre havada 1 saate dek yaşayabilir. Aşısı yoktur. 

Salmonelloz: Salmonelloz hastalığından korunmak için sağlık kontrolünden 
geçmemiş hayvansal gıdalar tüketilmemeli ve besin hijyeni kurallarına dikkat edil-
melidir. 

Kist Hidatik: Hayvan kurtarma operasyonlarında kurtarılan hayvan bir köpek 
olabileceği gibi koyun, keçi gibi başka hayvan türlerinin yanında bulunan köpekler de 
olabilir. Gerek kurtarma gerekse geçici barındırma esnasında Kist Hidatik hastalığın-
dan korunmak için öncelikle kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Köpek- 
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lere antiparaziter ilaçların verilmesi gerek insan gerekse hayvan sağlığı açısmdan 
muhtemel riskleri azaltacağmdan önemli bir koruma işlevi görecektir. 
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Bölüm 12 
YABAN HAYVANLARINDA KURTARMA VE 

İLK YARDIM YAKLAŞIMI*  

GİRİŞ 

Yaban hayatı; kendi doğal yaşam alanlarında (habitat) bulunan ve yaşam döngüle-
ri içerisinde insan müdahalesi ve kontrolüne ihtiyaç duymayan canlıları ifade eder. 
Yaban hayvanlannm yaşadığı habitatlan; doğal habitatlar (sulak alan, yağmur ormanı, 
ormanlık alan, toprak arazisi, çöl, mercan kayalıkları vb.) ve insan yapımı habitatlar 
(şehirler, yollar, tarım alanları, rnadenler gibi endüstriyel gelişim bölgeleri) olarak 
sunflandırabiliriz. Her iki habitat türü de birbiri ile etkileşim hâlindedir. Habitatlar, 
yaban hayvanlarma yiyecek ve barınak sağlarlar. Buna karşılık yaban hayvanları da 
doğada böcek haşerelerini, kemirgenleri kontrol eder, çiçekleri tozlaştınr, tohumları 
dağıtır, toprağm verimliliğini artım-. Bu etkileşim, doğanın kınlgan bir dengesidir. 
Denge ise insani faaliyetler sonucunda gittikçe bozulmalctadır. 

İnsan müdahalesi, yaban hayatı üzerinde farklı düzeylerde ve derin etkiler yara-
tabilir. Teknolojik gelişmeler, sanayileşme, çevre kirliliği, çarpık kentleşme, insan 
popülasyonunun artması, insan ile yaban hayvanları arasındaki mesafenin azalması, 
yaban hayvanlanna ait yaşam alanlarının daralması, parçalanması, tahrip olması 
sonucunda kimi türler yok olurken birçok türün nesli de tehlike altına girmiştir. 
Dünya genelinde doğada hasta, düşkün, öküz kalmış ya da çeşitli sebepler ile yara-
lanmış yaban hayvanları= bakım, tedavi ve rehabilitasyonlan, Yaban Hayatı Kur-
tarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yapılmaktadır. Bu merkezlerin temel göre-
vi; hasta, yaralanmış ve öksüz kalmış yaban hayvanlanna doğal yaşam ortamlanna 
dönebilecek performansa sahip olana kadar profesyonel bir bakım ve tedavi sağ-
lanmasıdır. Ülkemizde de son yıllarda bu merkezlerin sayılan artmış, yaban hayatı 
tahribatma ve destek ihtiyacına dikkat çekici çalışmalar başlamıştır. Bu bağlamda 
2014 yılında, Yaban Hayatı ve Ekoloji Anabilim Dalı, Türkiye'de ilk kez Afyon 

* 	Emine Hesna Kandır 
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Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulmuş, Yaban Hayatı 
Veteriner Hekimliğinin özendirilmesine ve eğitimine yönelik ilk adım atılmıştır. 
Anabilim Dalının ardmdan AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak, Batı Anadolu bölgesinin Yaban Haya-
tına sağlık ve destek hizmeti verilmeye başlamıştır. Türkiye'de bu tür merkezlerin 
sayılan hızla artmalctadır. 

Bu bölümde; çeşitli sebeplerle yaban hayvanlarmın kesin müdahale yapılana ka-
dar nasıl ilk yardımda bulunulması gerektiği ve yaban hayatında en sık karşılaşılan 
kurtarma vakaları hakkında bilgi verilecektir. 

1. Yaban Hayvanlarında Kurtarma ve İlk Yardımın Tanımlanması 

Herhangi bir yaralanma veya hastalık durumlarında hastaya kesin tedavi öncesi, 
uzman ellere ulaştırana kadar olay yerinde uygulanan ilk ve acil müdahaleye ilk 
yardım denir. İlk yardımın amacı hastayı tedavi etmek değil, ilk andaki hayati tehli-
keyi önlemeye çalışarak, esas tedavinin uygulanacağı yere hızlı ve güvenli bir şe-
kilde ulaşmasını sağlamaktır. Yaban hayvanlarmın kurtanlmasında ilk yardım ve 
tedavilerinin birincil amacı onları bulunduldan yerde acil tehditlerden uzak tutmak, 
doğal ortamlarma dönebileceği şekilde basit yaralanmalanm iyileştirmek ve sonuçta 
onlan yaşadıkları doğal ortamlanna geri göndermenin ilk adımı olarak başlangıç 
tedavisi uygulamaktır. 

Doğada yaralı, düşkün veya yavru olarak bulunan bir yaban hayvanına rastland-
dığında ilk müdahale yapmaya muktedir olunup olunmadığına ve Veteriner Hekim 
çağıırma gerekliliğine karar vermek gerekmektedir. Bazı durumlar basitçe atlatılabi-
leceği gibi bazı durumlar hekim gerektirir. 

İlk yardımın uygulanmasındaki amaç, ıstırabm önlenmesi ve pratikte yaşamı ko-
rumaktır. İnsanlar tarafından yapılacak tüm müdahale hayvan üzerinde mutlaka 
stres yaratacaktır. Müdahaleye karşı verilecek muhtemel davranış ve cevaplar hay-
vanın tür / cinsiyet / yaş / mizaç ve büyüklüğüne bağh olarak değişecektir. 

Doğada ilk yardıma muhtaç olarak bulunan yaban hayvanı hakkında hayvanın 
genel durumuna göre verilebilecek dört karar vardır. Bunlar; 

a) Basit olaylarda (örneğin slyrıldar, çizikler, minik kesikler) sağlanan ilk yar-
dım sonrası hayvanın hemen salıverilerek hayatma devam etmesini sağlamak 

b) Bazı ciddi olabilecek durumlarda daha ileri düzeyde tedavi sağlanana kadar 
hayvanı uygun şartlarda koruma altına almak ve ilgili yerlere iletmek (örne- 
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ğin hayvanın stresini en düşük seviyede tutmaya yarayacak sıcak ve karanlık 
bir ortam oluşturmak gibi) 

c) Ciddi durumlarda veteriner hekime veya uzman kişilere ulaşmaya çalışmak 

d) Yeniden düzelemeyecek kadar ciddi vakalarda ötenazi yöntemi ile hayvanın 
acısma son vermek şeklinde özetlenebilir. 

2. Yaban Hayvanlarında Kurtarma ve İlk Yardım Prensipleri 

Yaralı bir yaban hayvanı= yakalanması, ilk müdahalenin yapılması ve nihai 
müdahalenin gerçekleştirileceği yere naldedilmesi zor ve tehlikeli bir süreçtir. İıı-
sanlarda olduğu gibi, yaban hayvanlarında da yaralanmadan sonraki ilk birkaç saat 
en kritik dönemdir. Hasta tedaviyi ne kadar çabuk alırsa basan şansı o kadar yük-
sektir. Bu kritik süreç kimi vakalarda hayvanın kendini güvende hissedebileceği 
sıcak ve karanlık bir ortamda dinlenmesini sağlamak gibi basit bir müdahale olabi-
lir. Kimi ağır vakalarda ise sıvı tedavisirıin uygulanması yaşam ve ölüm arasındaki 
farkı ifade eder. Yardıma ihtiyaç duyan yaban hayvanı gönüllü kişiler tarafindan da 
kurtanlabileceği gibi ağır ve tehlikeli vakalarda mutlaka uzman kişilere haber ve-
rilmesi gerekir. İlk yardım ve kurtarma müdahalesinde öncelik her iki tarafında 
güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu sebeple hem ilk müdahalede bulunacak kişi veya 
kişilerin hem de yaralı hayvanın can sağlığı ve güvenliği için dikkat edilmesi gere-
ken bazı kurallar vardır. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir; 

A. Durum değerlendirilmesinin yapılması: Öncelikle yardıma ihtiyaç duyan 
yaban hayvanı= yaşıyor olduğundan emin olunmalıdır. Hayvanın sertleşmiş olma-
sı bir süredir ölmüş olduğu anlamına gelir. Hayvanın hâlâ sıcak olduğu fark ediliyor 
ancak, nefes alması ya da başka bir yaşam bulgusu görülemiyorsa hafifçe ayak 
ucunun sıleştınlmasıyla çekip çekmediği kontrol edilebilir. Yaralı hayvanlar sık sık 
nefes almaya çalıştıklarından göğüs ve karın bölgelerinin hareketleri gözlemlemne-
Midir. Nefes alıp almaması kontrol edilmeli, liiylü hayvanlarda rüzgarın aldatıcı ola-
bileceğine dikkat edilmelidir. Göz kırpma refleksinin testi için eğer uygulanabilirli-
ği güvenli ise parmak hayvanın gözüne hafifçe yaklaştırılır. Hayvanın yaşamından 
şüphe duyulmayan durumlarda, yaralanmasnun ciddiyeti ölçülmeye çalışılmalıdır. 
Hafif yaralanmalarda hayvanı yakalamak ve tıbbi müdahale için naldetmek çok 
daha fazla strese sebep olacağından böyle durumlarda hayvana yaklaşmamak daha 
uygundur. Bazı sıyrık, çizik gibi hafif ancak müdahale gerektiren yakalama karşıla-
şılırsa güvenlik sorunu yok ve uygun ilk yardım malzemeleri de mevcut ise minik 
bir müdahale sonrası hayvan hemen doğaya geri salmabilir. Bunun için doğru karar-
lar verilmeli ve hassasiyet gösterilmelidir. 
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Ağır vakalarda Veteriner Hekim ve uzman kişilerin müdahalesine hızlıca ihtiyaç 
vardır. Yaban hayvanlarında yaralanmalar genellikle zehirlenmeler, göz yaralanma-
ları, ısınk yaralanmalan, kesilder, kemik kınklan, dislokasyonlar, konvülsiyonlar, 
baygmlıldar, elektrik çarpması, güneş çarpması, yanıklar ve zehirli canlılar tarafın-
dan sokulmalar olarak sınıfiandınhr. Yaraların temizlenmesi, bandajlanması ve 
pansumanlann yapılması önemlidir. Yaban hayvanlannın yaralanma şeklinin tamm-
lanması ve ameliyat öncesinde nakil sırasmda şok, kanama ve göçmelerin belirlene-
rek müdahale edilmesi, varsa kemik lunklannın stabilize edilmesi ilk yardımın 
temel müdahaleleridir. Basit yaralanmalarda topikal bir antiseptik, sargı bezi, cım-
bız, makas gibi malzemeler ilk yardım için yeterli olurken ağır yaralanmalarda ilk 
yardım seti temel içeriği zengin olmalı ve ihtiyaç duyulan malzemeleri bulundurma- 
lıdır. 

B. Güvenliğin sağlanması 

B.1. Tehlikeli hayvanlardan uzak durulmahdir 

Kurtarma konusunda tecrübesiz kişilerin kendi güvenliklerini veya başkalarının 
güvenliğini tehlikeye atma riskinin bulunduğu durumlarda hayvana asla dokunma-
malan gereklidir. Özellikle ayı, kurt ya da yılan gibi hayvanlar kişilere ciddi zarar 
verebilirler. Bu durumda kurtarma görevini profesyonellere bırakmak en doğru 
karardır. Dünya genelinde Yaban Hayvanlan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkez-
lerinin Kurtarma ekipleri görev yapmalctadır. Ülkemizde ise henüz yeterli sayıda 
merkez olmaması nedeni ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri bilgi verildiği durumlarda yaban hayvanlannın 
kurtanlması için destek vermektedir. Bu sebeple tehlikeli durumlarda hayvana gü-
venli bir mesafede kalmak ve bulunulan bölgeye en yakın Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplere telefon 
ile ulaşıp, yer bildirmek daha uygun olacaktır. Ekipler geldiğinde teknik ve güvenli 
bir şekilde yakalama işlemini yapacak ve tedavi için hayvanı uygun yere nalclede-
celderdir. 

B.2. Yaralanma riskine karşı dikkatli olunmahdır 

Yaralı bir yabani hayvanı yakalamak, hem hayvan hem de yakalayan için aşın 
derecede stresli ve tehlikeli bir durumdur Fiziksel yeteneğin yeterli olduğu durum-
larda sakin ve soğukkanlı olabilmek başarı için gereklidir. Aksi takdirde yalnızca 
hayvana yardım edememekle kalmmaz, aynı zamanda yakalamaya çalışan kişi de 
zarar görür. Yeterince güçlü olunduğundan emin olmadan ağır hayvanlar kaldırma-
ya çalışılmamalıdır.Yol kenarlarında gerçekleşen vakalarda ise ayrıca trafiğe de çok 
dikkat etmek gereklidir. 
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B.3. Zoonozlardan Korunulmahdır 

Yaralı bir yaban hayvanı bulunduğunda hangi zoonoz hastalıkları taşıyabilece-
ğini tahmin etmek mümkün değildir. Yaban hayvanlarnun hastaliklan bakteriyel, 
viral, fungal, paraziter, kalıtsal veya çevre şartlarına bağlı olarak şekillenmiş olabi-
lir. Hayvana mümkün olduğunca doğrudan çıplak elle temas etmekten kaçınmalı ve 
bir hayvana herhangi bir temastan sonra daima eller temiz tutulmalıdır. Ideal olan, 
hayvana dokunurken eldiven giymek, hayvan taşmırken de yüz bölümünden uzak 
tutmak gerekir. 

B.4. Isınk ve Diğer Yaralanmalardan Korunulmahdır 

Yaralı hayvanların çoğu hem insanın varlığından hem de acıdan korkar ve onla-
ra yaklaşıldığında panikleyebilirler. Bu durumda yaklaşırken dikkatli olunmalı ısı-
nlma veya yaralanmalardan korunmalıdır. Yaralı hayvanın başı bir havlu veya bat-
taniye gibi bir bez parçası ile örtülerek, görmenin engellenmesi ve sakinleşmesi ile 
şokun azalması sağlanabilir. Tutma esnasında kullanılacak ağır eldivenler ve kalın 
örtüler korunmak için yeterlidir. Mümkün olduğunca, hayvanı tutmadan önce ağır 
havlu, battaniye veya onlar yok ise kıyafetle sarmak gerekir. Hayvanın türüne göre 
de güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Eğer yırtıcı kuş ise pençelerine, su kuşu ise uzun 
gagasına, yırtıcı memeli ise dişlerine, otçul memeli ise boynuzlanna azami ölçüde 
dikkat edilmeli, gerekli önlemler alınmalı ve yaralanma riski bertaraf edilmelidir. 
Yakalama sırasında uzun gagalı kuşlardan korunmak için koruyucu gözlük takmak 
işe yarayacaktır. 

C. Hayvan ürkütülmemelidir 

Bir hayvana yaklaşırken, hayvanın insana alışık olmadığı ve neden yaklaşıldığı-
nı bilmediği unutulmamalıdır. Bu nedenle çok yavaş hareket etmek önemlidir. Eğer 
hayvan koşarsa peşinden gitmemek gerekir. Bunun yerine, aynı yaklaşımı tekrar 
denemeden önce bir dakika kadar geri dönmeli sonra tekrar denemelidir. Yaralı 
hayvan yaklaşan bir insandan muhtemelen dehşete düşecektir. Ona canının acıtıl-
mak istenmediğini bildirmek için beden dili kullanmak önemlidir. Mümkün oldu-
ğunca yere çömelip bedeni küçültmek, direk müdahale yerine sessiz, yavaş davra-
mşlarla yaklaşmak, doğrudan göz temasmdan kaçınmak tehditkarlığı azaltabilir. 

C.1. Sessiz olunmalı, hayvan ile uzun süreli temastan kaçmılmahdır 

Yabani bir hayvanla uğraşırken, mümkün olduğunca sessiz kalınmalıdır. Onlar, 
evcil hayvanların yaptığı gibi insan seslerine tepki vermezler. Yaralı bir hayvana 
yardım ederken onu rahatlatmak amacı ile asla dokunup okşamaya kalluşılmamah-
dır. Bu hareket onu rahatlatmalctan ziyade daha büyük bir strese ve derin bir şoka 
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yol açabilir. Hayvandan güvenli bir mesafede durulmalı ve onu pet hayvanlarmdan 
veya diğer insanlardan korumak için tedbirler alınmalıdır. 

D. Yaban Hayvanına Dikkatli Müdahale Edilmesi 

D.1. Yarah hayvana su veya yiyecek verilmemelidir 

Hayvan henüz muayene edilmediği için yaralanmanın kesin boyutlarmı bilmek 
imkansızdır. Hayvanı zorla beslemek veya bu noktada su içirmek ölümüne neden 
olabilir. Üzerine su dökmek de vücut 'mum düşüreceğinden ölüme sebebiyet vere-
bilir. Hastanede yatan insanlarda olduğu gibi, hasta hayvanlara da aşamalı olarak 
serum takviyesi yapılmalı ve özel formüller ve teknikler kullanılarak beslenmelidir. 
Yabani hayvanların her türüne özgü özel beslenme gereksinimleri vardır, yanlış 
besleme veya zorla su içirme hayvanın sağlığını büyük ölçüde etkileyebilir. 

D.2. Hayvanların yaraları tedavi edilmeye kalluşılmamahdır 

Veteriner hekim dışında hayvana tedavi amacı ile müdahale etmek doğru değil-
dir. Mümkün olan en iyi tedavi, hayvanı uzman kişilere ulaştırana dek olduğu gibi 
bırakmaktır. Sürekli el ile müdahale strese neden olur ve yanlış tedaviler daha fazla 
yaralanmaya sebep olabilir. Tek bir istisna olarak eğer hayvanda aşırı kanama var 
ise kanamayı durdurmak için yaraya hafif basınç uygulayıp kanamamn durdurulma-
sı sağlanabilir. Ancak herhangi bir tumike uygulanmamalıdır. Ağır vakalarda ise 
olay yerine uzman ilk yardım ekiplerinin çağrılması gereklidir. 

D.3. Yakalama esnasında hayvanın zarar görmemesine dikkat edilmelidir 

Özellikle kıışlarda yakalama esnasında tüy kaybı oluşturmamak, tüylere zarar 
vermeden tutmak önemlidir. Kuşların uçmaları için gerekli olan teleklerde kayıplar 
oluşursa, telekler yenilenene kadar uzun süre insan elinde yaşamak zorunda kala-
bilmekte, doğaya dönmeleri gecikmekte ve eğer göçmen iseler göç mevsimini kaçı-
rabilmektedir. 

D.4. Uzman kişiler dışında yaban hayvanları rehabilite edilmeye çalışılma-
malıdır 

Her hayvanın kendi türüne özgü beslenme ve bakım ihtiyacı vardır. Her ne ka-
dar kişisel olarak yaban hayvanının hayatını kurtanlsa da tekrar doğaya dönmesini 
sağlamak uzmanların işidir. Sürekli insan sesi, görüntüsü ve el ile besleme, insana 
alışmasına, insandan kaçmamasına, evcilleşmesine yol açabilir. Bu durumda yeni-
den doğanın çetin şartlarına adapte olması zordıır. O nedenle yaban hayvanı yavru 
ise yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerinde insandan uzak bir şekilde büyütülüp, 
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doğaya salınması, ergin ise kısa sürede tedavi ve rehabilite edilip doğaya döndü-
rülmesi gereklidir. 

E. Hayvan bir taşıyınya veya kutuya zorlamadan rahatça konulmahdır 

Hayvan büyüklüğüne göre bir kedi taşıma kutusu veya karton kutuya koyulabi-
lir. Taşımanın konforunu artırmak için taşıyıcıya veya kutuya bir havlu, battaniye 
ya da gazete gibi emici malzemeler yerleştirilebilir. Kutu iyi havalandınlmalı, insan 
ve hayvan gürültüsünden uzak, güvenli, sessiz, karanlık bir yerde tutulmalıdır. Kutu 
alternatifi yoksa hayvan dikkatlice havlu veya battaniyelerle sanlarak, en kısa za-
manda uzman kişilere teslim edilmelidir. Nakil esnasında güvenlik, ses, ışık gibi 
uyarıcılar önemlidir. Yolculuk sırasında araç yavaş kullanılmalı, hayvan çok sarsıl-
mamalı ve stres en az düzeyde tutulmaya çalışılmalıdır. Mümkün olan en kısa süre-
de tedavi için uzman Veteriner Hekimlere teslim edilmelidir. 

F. Yabani Hayvana evde bakmaya çalışilmamahdır 

Yaban hayvanları pet hayvanı değildir. Yaban hayvanını rehabilitasyon merkez-
lerine götürmeden uzun süre evde alıkoymak hem yasalara aykırıdır hem de hayva-
mn geleceği için olumsuz sonuçlar doğunır. Evcilleşen yaban hayvanı doğada eski 
performansun kaybeder ve hayatta kalamaz. Pet hayvanı da olmadıklarından ihtiyaç 
duydukları hareket ve beslenme şeklini ev ortamında sağlamak mümkün değildir. 
Hem taşıyabilecekleri zoonoz hastalıklar açısından hem de evcil olmamalanndan 
kaynaklı zarar vermeleri söz konusu olabilir. 

3. Yaban Hayvanlannda En Sık Karşılaşılan Kurtarma Vakaları 

3.1. Ateşli Silahla Yaralanmalar 

Ateşli silahla yaralanma vakaları, basit bir sıynktan, hayati önem taşıyan organ-
ların tahrip olmasına kadar ciddiyeti değişen çeşitli sonuçlar doğurabilmektedir. 
Yaralanan hayvanlarda isabet eden saçmaya bağlı olarak uzuvlarda kırıklar, yumu-
şak dokularda yaralar oluşabilmelctedir. Hayvanın can acısı ve stresten dolayı sağa 
sola çarpması sonucu ise bu yaralar büyümekte hatta kırılan kemik uçları deriden 
dışarıya çıkarak nekroza yol açabilmektedir. Oluşan yaralarda meydana gelen ka-
namalar neticesinde hayvan kısa sürede bitkin düşmekte, yaralarda enfeksiyon şe-
killenebilmektedir. Yaralanan hayvanlar dış etkiler karşısında savunmasız kalıp, 
beslenememekte ve hayatlarını kaybetmelctedir. Yaban hayvanları vurulduktan 
sonra enerjileri tükenene kadar bir süre daha insanlardan saklanabilmektedir. Yara-
lanma vakasından sonra doğada bulunup, tedavi altına alınıncaya kadar geçen süre, 
tedavinin seyrini büyük oranda etkilemektedir. O sebeple bu tür yaralanma vakala-
rında vakit kaybedilmeden ilgili yerlere hayvanın iletilmesi esastır. 
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3.2. Öksüz Yavrular 

Doğada yardıma ihtiyaç olduğu gerekçesi ile yalnız halde bulunan yavru yaban 
hayvanlanna müdahale edilmesi, bulunduğu alandan almıp farklı bir bölgeye götü-
rülmesi karşılaşılan en yanlış ilk yardım şeklidir. Çocuk kaçırma ile eş değer kabul 
edilebilecek bu durum yavru hayvanlar için büyük bir problemdir. Görünürde 
önemli bir sağlık problemi görünmeyen yavru hayvanlara müdahale edilmesi ta-
mamen yanlıştır. Anne hayvanlar beslenmek, yavrusuna yemek bulmak veya avcıla-
ra karşı etrafı gözetlemek amacı ile yavrusunun yanından ayrılıp uzaldaşabilir. Ba-
şına bir iş gelmediği sürece yavrusunun yanına dönecektir. Bu sebeple yavru bir 
yaban hayvanı bulunduğunda hemen koruma altına almak yerine uzaktan yavruyu 
takip ederek annesinin dönüp dönmediği kontrol edilmelidir. Özellikle geyik yavru-
lan bir kayanın dibine, bir çalılığın içine anneleri tarafından düşmanlarına karşı 
saklanırlar. Bu durumlarda en az 1 gece yavru bulunduğu yerde bıralalmalı ertesi 
gün yavru yine aynı alanda ve aç görünüyor ise kontrol altına alınmalıdır. Kuş yav-
rulannda ise eğer yavru henüz tüylenmemiş veya tüylenmeye yeni başlamış ise 
yuvasından henüz düşmüş ve yuvası düştüğü yerlere yakın yüksek bir yerde olmalı-
dır. Yuvanın bulunması yavrunun hayatım kurtaracak bir ilk yardımdır. Bazen bazı 
sebeplerle içindeki yavnılarla birlikte yuva ağaçtan düşebilir. Sağlam bir şekilde 
yerine yerleştirmek ve annenin gelip gelmediğini en az yarım saatlik bir bekleyiş ile 
uzaktan kontrol etmek gerekir. Yeterince büyümüş ve tüylenmiş kuş yavruları kendi 
arzuları ile yuvalarından atlarlar. Bu yavruların beslenmeleri yuva dışında da anne-
leri tarafından yapılmaya devam eder. Böyle kuş yavruları eğer yerde bulunmuş 
iseler yüksek bir dala ya da bir çahhğın içerisine bırakılmak suretiyle güven altına 
alınırlar. Uzaktan anne kuşun gelip gelmediği kontrol edilebilir. En az yanm saat 
bekleme sonrası anne kuş gelmiyor ise veya bulunduğu yerde kedi, köpek tehdidi 
altında ise kontrol altına alınabilir. Ya da yaralı yada hasta görünen yavrular kontrol 
altına alınabilir. Ancak doğadan koparılıp kontrol altına alman yavruların, uzman 
kişilere teslim edilmesi hem yaşamalan hem de doğaya tekrar dönebilmeleri adına 
gereklidir. Unutulmamalıdır ki acemi ellerde büyütülen yaban hayvanı yavruları, 
ebeveynlerinden öğrenecekleri hayatta kalma becerilerinden yoksun kalacaklar, 
insana alışacaklar ve yeniden doğaya dönmeleri ve hayatta kalmalan imkansız hale 
dönüşecektir. 

3.3. Travmalar 

Göç yollan üzerinde çizilen uçak rotalan, değişik türde göçmen kuşların seyir 
halindeki uçaklar ile karşılaşması sonucu büyük oranda katliama neden olmaktadır. 
Yüksek binalar, pencereler, kuşlann camları görememeleri nedeniyle sert çarpışma-
lara neden olmakta, ağır kırıklar ve iç kanamalar ile sonuçlanmaktadır. 
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Yine habitatlan bölen ya da yaban hayvanları/1m göç güzergâhlannda yer alan 
otobanlar ve diğer yollar sık rastlanan trafık kazalarının sebepleridir. 

Kuşlar carnlardaki yansımalardan dolayı bazen çarpma kazaları yaşayabilirler. 
Böyle durumlarda içerisine havlu konulmuş karton bir kutu içerisine konulan kuş, 
sıcak, sessiz bir ortamda 1 saat kadar bekletilir. Bu dinlenme süreci sonrasında eğer 
kuş gözlerini açmış, kanatlarını çırpmaya başlamış ve dinamik görünüyor ise salı-
nabilir. Ancak halen aynı durgun halde ise iç kanama ya da küçük bir kınktan şüp-
helenilebilir ve daha uzman bir tedaviye ihtiyacı olduğu düşünülerek Veteriner 
Hekime götürülür. 

Araç çarpmalarmda ise durum daha vahim olabileceğinden uzman desteği iste-
mek yerinde bir karar olacaktır. Yaralanmanın boyutu şoktan, kınldardan, iç kana-
maya kadar değişebilir. Yaralanmanm ciddiyetine uygun eylem şekli belirlenmeli-
dir. En ideali Veteriner Hekim desteği almaktır. 

Eğer bir hayvan beyin sarsıntısı geçirmiş ise (çarpışma neticesinde), karanlık bir 
ortamda yerleşririlmelive 2-4 saat içinde, yeniden değerlendirmek için tekrar kont-
rol edilmelidir. Beyin sarsıntısı olan hayvanların 24 saat sonrasına kadar serbest 
bırakılmaması önerilir. 

3.4. Habitat Kaybına Bağlı Beslenme Yetersizliği Veya Göç Yorgunluğu 

Tanm alanlarının ve şehirleşmenin hızlı ilerleyişi karşısında birçok canlının 
yaşam alanı elinden almmakta, habitatlan daralmakta, besin zincirleri bozulmak-
tadır. İklimsel değişiklikler, sulak alanlarını kuruması, sulama politikalannın 
yetersizliği ve çevre kirliliği gibi sebepler de canlılarının yaşamını tehdit etmek-
tedir. Göçebe kuşlar için sulak alanların azalması zaten göç yorgunluğuyla gelen 
hayvanlara yeterli miktarda besin sağlayamamakta, hayvanlar bitkin düşmektedir. 
Bu hayvanlarda her hangi bir açık yara veya kırık yoktur. Ancak aşırı derecede 
sıvı kaybı buna bağlı bitkinlik ve kilo kaybı vardır. Bu durum hayvanları daha 
ağır sonuçlara götürebilir. Bulunan hayvanlann tedavisi sonucunda kendilerini 
toplayıp tekrar uçmaya başlaması zaman almaktadır. Göçmen kuşlar uçmak için 
yeterli güce ulasana kadar gecen sürede göç zamanını kaçırdıkları için bir sonraki 
göç sezonunu beklemek zorunda kalmaktadır. Bu durumda hayvanların uzun süre 
insan eli ile bakılması ve evcilleşme riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu şekilde bu-
lunan hayvanların yaban hayatı kurtarma merkezlerine getirilmeleri ve gereken 
gücü evcilleştirilmeden bu merkezlerde sağlamalarma ve yeniden doğaya dönme-
lerine imkân tanınmalıdır. 
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3.5. Kedi - Köpek Saldırıları 

Kediler genellikle küçük memeliler, sürüngenler ve kuşlann avcılandırlar. Kö-
pekler ise daha büyük hayvanlara saldırıdan Hem köpekler hem de kedilerin ağızla-
rıncla çok fazla bakteri vardır tipik ısınk yaralanmasına bağlı enfeksiyon gelişir. 
Kedilerin ağzından alınmış kuşların üzerlerinde herhangi bir yaralanma belirtisi 
gözlenmese de minik bir diş veya tırnak izi 48 saat içinde ölüm ile sonuçlanabilir. 
Böyle durumlarda kuş aşırı strese girmeden acilen Uzman Veteriner Hekime götti-
rülerek antibiyotikle tedavisi sağlanmalıdır. 

Şehirlerde sayıları artan sokak köpeklerinden kurtulmak malcsadı ile ormanlık 
alanlara atılan sokak köpekleri ise aç kaldıklarından dolayı vahşileşmekte ve yaban 
hayvanlarma saldırmaktadır. Oluşan açık yaraların sineklerden korunması için ha-
fifçe sarılması gereklidir. Ağır ve açık yaralarnnalara yol açan bu saldırılarda acilen 
uzman Veteriner Hekim tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

3.6. Enfeksiyöz Hastahklar 

Doğada yaygın olarak bulunan çeşitli bakteri, virüs veya mantarlar hayvanlarda 
değişik enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bitkinlikle karakterize olan bu durumdaki 
yaban hayvanları için kurtarma esnasında kişilerin güvenlik tedbirlerini almaları ve 
zoonoz hastalıklardan korumaları önemlidir. Tedavi sürecinde Uzman Veteriner 
Hekim müdahalesine ihtiyaç vardır. 

3.7. Elektrik Çarpması 

Türkiye önemli kuş göç yollanna sahiptir ve her yıl bu göç rotalarmdan binlerce 
kuş geçmelctedir. Bu göç yollan üzerinde yerleşim yerlerinin kurulması bazı tehli-
keleri de ön plana çıkarır. Bu tehlikelerden önemli bir tanesi de elektrik hatlarıdır. 
Her yıl birçok kuş bu hatlara takılmakta ve ağır yaralanmalara sebep olmaktadır. 
Genel olarak elektrik çarpmalan vücudun çeşitli bölgelerindeki akım giriş ve çıkış 
yerlerinde oluşan doku lezyonlan, özellikle ayaklardaki nekroz ve şişlikler, iskelet 
kası ve sinir hasar' gibi klinik belirtileri gösterir. En kısa zamanda Veteriner Hekim 
müdahalesi yapılmalıdır. 

3.8. Zehirlenmeler 

Zehirler, girdiği organizmanm fızyolojik işleyişini bozan, doku ve organlarda 
ağır hasarlara neden olan maddelerdir. Zehirlenme akut veya kronik olarak gelişir. 
Zehirlenmeye sebep olan etken; endüstriyel, evsel, tarımsal, kasti veya doğal kay-
nakli olabileceği gibi mycotoksinlerden kaynaldı da şekillenebilir.. 
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Giderek artan insan nüfusu beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Tarım 
alanlarına duyulan ihtiyacın artması, yabani alanların ıslahmı ve keınirgenler ve 
haşereler ile mücadele için tarımda kimyasal kullanımı ile toprağın ve yer altı sula-
rının kirlenmesine yol açmaktadır. Zehirler yutulabilir, teneffiis edilebilir veya deri 
yoluyla emilebilir. Yaban hayvanlarnun zehirlenmesi genellikle zehirin yutulmasıy-
la veya zehirlenmiş ayları yiyerek gerçeldeşir. Örneğin böcekcil beslenen hayvanlar 
böcek öldürücü zehirlerden etkilenebilir. Bir hayvanın zehirlendiği belirtileri şun-
lardır: kusma, salivasyon, kaslarda titreme, koordinasyon bozulduğu, konvülsiyon-
lar, felç durumu, korna hali ve ölüm. Zehirlenmelerden şüphelenirseniz, hayvanın 
tedavi edilmediği takdirde kötü bir prognoza sahip olması muhtemeldir. Acilen 
Veteriner Hekim müdahalesine ihtiyaç vardır. 

3.9. Petrol ile kirlenme 

Petrol ile kirlenmiş hayvanların hayatta kalmaları için acilen temizlenmeleri ve 
tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle petrol sızmtısı deniz kuşları ve foklar için büyük 
sorun oluşturur. Yağ, hayvanın tüy veya kürkünde su yalıtımı ve izolasyonuna zarar 
vererek beslenmesine uygun vücut ısısmın korunmasına engel olur. Böyle durum-
larda ilk müdahalede hayvanın daha fazla yağ yutması önlenerek, öncelikle ağız, 
burun ve gözler temizlenmeli ve daha fazla yağ yutması önlenmelidir. Hafifçe bula-
şık deterjanı ve ılık suyla yıkanıp, iyice durulanan hayvanlar lcurutularak sıcak tu-
tulmalıdır. Yağ temizlendiyse ve hayvan sağlıkhysa ancak tüyler önemli derecede 
hasar görmüşse kuşlar yeni tüyler oluşana kadar serbest bırakılamaz. Her durumda 
temel tedavi uzmanlar tarafindan yapılmalı ve mümkün olan en kısa zamanda hay-
vanlar serbest bıralcılmalidır. 

4. Sonuç 

Sonuç olarak; günümüzde yaban hayvanları yoğun ve insani faaliyetlerden dola-
yı ağır baskı altındadır. Yaban hayvanı kurtarmak, evcil hayvan kurtarmaktan fark-
lıdır. Konu hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi hem insan hem de yaban hayvanı 
sağlığı açısından, olası risklerin önlenmesi için önem taşımaktadır. Bilinçli kurtar-
ma ve ilkyardım catdımn hayatta kalma oranını artırır. Yaban hayvanları üzerindeki 
baskının en aza indirilebilmesi için tedbirler alınmalı, toplumda konuya ilişkin far-
kmdalık oluşturacak bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yaban Hayatı Kurtar-
ma Merkezlerinin sayılarının artırılması ile birlikte konuya ilgi duyan Veteriner 
hekimlerin yetiştirilmesi yaban hayatının sürdürülebilirliği açısıııdan önem arz et-
mektedir. 
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Bölüm 13 
AFETZEDE HAYVANLARIN BESLENMESI*  

Afetler sonrası hayvanların nasıl besleneceği konusunu ele alabilmek için kar-
şımı7a çıkabilecek afetler hakkında genel bilgimizin olması gerekmektedir. 

Afet; bireysel, yerel veya daha büyük toplulukların normal şartlar altında başa 
çıkabileceğinden büyük olayların genel adıdır. Çoğunlulda aniden gelişir, büyük 
oranda can ve mal kaybına neden olur ve gündelik yaşamın normal akışını kısmen 
veya bütünüyle bozar. 

Afetler, doğal olan veya doğal olmayan olarak ikiye ayrılır. 

Bunlar da: 1-Su Kaynaklı, 2- Ateş Kaynaldı, 3- Isı Kaynalch, 4- Soğuk Kaynakh, 
5- Rüzgar Kaynaldı, 6- Toprak Kaynaldı şekillenmektedir. 

Amerikan Ulusal Acil Yönetim Merkezi, genel olarak tanımlanan 17 farldı afe-
tin 13'ünün doğal afet olduğu, 4 tanesinin ise teknolojik afet olduğunu kabul etmek-
tedir. Bunlar içinde Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan istatistik incelemelerde 
1998-2000 yılları arasında görülen afetlerin 186 vakası "Doğal Afet" olarak tespit 
edilmiştir. Bu doğal afetlerden fazla görüleni ise firtma ve sel kaynalch afetlerdir. 
Dünyanın farklı bölgelerinde bu afetler çeşitli değişimler gösterebilmelctedir. Tüm 
afetlerden sonra afet türüne göre değişen hasarlar söz konusudur. Yaygın görülen 
bu afetleri: deprem, sel, yangın heyelan, hortum ve kasırga, volkan patlaması vb 
nitelikte afetler olarak tanımlamak mümkündür. 

Afetlerde uluslararası standartlarda kabul edilen güvenlik ve tahliye sıralaması; in-
sanlar, evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları ve müllctür. Bu sıralama kişisel öncelilder ile 
değişebilir. İnsanlar o anda yaşanan panik ve sonrasmda gelişen kaygı ile bazen mülk 
ve hayvanların güvenliğini kendi güvenlilderinden daha ön planda tutarlar. Ancak şu 

İsmail Bayram, İbrahim Sadi Çetingül, Cangir Uyarlar ve Eyüp Eren Gültepe 

199 



200 	 Hayvan Kurtarma 

unutulmamalıdır ki; afet sırasmda ve sonrasmda yaşamın devamı için önce siz yaşama-
lısmız. Bu bilinç iyi bir şekilde anlaşılmalı ve tüm güvenlik-tahliye planlamalan bu 
doğrultuda yapılmalıdır. Fakat insan bu gibi durumlarda kendi canım kurtaracak ön-
lemler alırken birlikte yaşadığı hayvanların canlarını da tamamen bir kenara atmamalı-
dır. Özellikle bu gibi durumlarda çiftlik hayvanlarının ve pet hayvanlarmm ayrı bir 
önemi vardır. Bu hayvanlar yüzyıllardır yaşamak ve bannmak için insanların sunduğu 
koşullara adapte olmuş, yaşamım insanların belirlediği smırlandınlmış ortamlarda 
(barınaklar, ahırlar, ağıllar vb.) geçirmiş ve beslenmek için yine insanlara muhtaç hâle 
gelmiştir. Bu nedenle afet sırasında ve sonrasında onlarla ilgilenmek, sağlık ve bes-
lenme imIcânlan sağlamak bir insanlık görevidir. Ayrıca bu hayvanlar afet öncesinde 
olduğu gibi sonrasında da yine insanların en önemli beslenme ve geçim kaynağı ola-
caktır. Dolayısıyla afet sonrası yaşamın normal akışına dönmesi çiftlik hayvanlannın 
bu süreci mümkün olduğunca kayıpsız atlatmasma bağlıdır. 

Afet durumlarında yerel ve merkezi yönetimler organizasyonu sağlayacak birim-
ler ve merkezler kurarak durumu buralardan yönetmeye çalışır. Bu gibi durumlarda 
öncelik odağı insanların sağlığı üzerinde olduğu için ilk oluşturulan kurtarma ve 
acil müdahale ekibi doktor ve hemşirelerden meydana gelir. Amaç, yararlılara ilk 
müdahalenin yapılması ve insan yaşamının devam ettirilmesidir. Ancak afet sonrası 
yaşamın devamlılığı da en az afet sırasında yaşanan sorunlar kadar önemlidir. Bu 
nedenle; bu merkezlerde mutlaka hayvan sağlığı, kurtarma, ilk müdahale, yaralı 
hayvanların tedavisi gibi konularla ilgilenecek, veteriner hekim, tekniker ve teknis-
yenlerden oluşan bir ekip lcurulmalıdır. Ancak bu yeterli değildir. Çiftlik hayvanla-
nnın bu gibi olumsuz koşullar sonrasında hayatlanna sorunsuz devam etmeleri, bu 
dönem esnasında yapılan besleme ile doğru orantılıdır. Çünkü bu hayvanlar rutin 
uygulamaların dışına çıkan besleme koşullarına çok zor adapte olur ve genellikle 
can kayıplan ile seyreden bir dizi sorun yaşar. Bu nedenle afet sırasında oluşturulan 
bu gibi merkezlerde çiftlik hayvanlannın beslenmesinden sorumlu olmak üzere 
veteriner hekimler, ziraat mühendisleri ve hayvan besleme uzmanları tarafından 
oluşturulacak acil müdahale birimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu birimler afet 
merkezlerinde hazır bulunmalı, belli dönemlerde toplantılar ve çalıştaylar düzenle-
yerek olası afet senaryoları üzerinde çalışmalı, koruyucu tedbir ve önlemlere ilişkin 
bilgilendirmeler yapmalıdır. 

Afet sırasında çiftlik hayvanları ile ilgili dikkatli olunması gereken bir başka ko-
nu da strestir. Eğer panikle hareket edilirse hayvanların yaşamakta olduğu stres 
katlanacalctır. Unutulmamalıdır ki ülkemizde hayvancılık işletmeleri (özellikle ko-
yunculuk, süt sığırcılığı, mandacılıık ile ilgili işletmeler ve at çiftlikleri) aynı za- 
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manda damızlık işletmelerdir. Dolayısıyla tahliye edilmekte olan hayvanların çoğu 
gebe olacaktır. Yaşatılacak aşın stres özellikle yeni gebeliklerin sonlanmasma ne-
den olabilir. Bu nedenle çok dikkatli olunmalı, hayvanlar ve yemlerin güvenli bir 
bölgeye sevki sonrasında stresin metabolizmadaki olumsuz etkilerini baslcılamak 
adına özellikle gebe ve genç hayvanlara vitamin-mineral takviyeleri yapılmalıdır. 

Afet sonrası veya acil müdahale gerektiren hâller sonrası hayvanların sağlıklı 
beslenebilmesi için vilcutlannda oluşmuş olan herhangi bir yaralanma durumu olup 
olmaması önem arz etmektedir. Şayet herhangi bir yaralanma durumundan şüphe 
ediliyorsa önce bu maksatla durumun değerlendirilmesi, yapılacak tespitler sonrası 
beslenme ile ilgili planlamanın yapılması gerekmektedir. 

Afetin türü, kurtarılması gereken hayvanlar açısından önemlidir. Özellikle dep-
rem, heyelan, hortum ve kasırga sonrası göçük altında kalan veya yıkılan binalarla 
birlikte açığa çıkan yüksek miktardaki toz ve topraktan hayvanların ağız, burun ve 
gözlerinin olumsuz etkilenmesi söz konusu olup, ilk önce sağlam görüntüdeki hay-
vanlarda bu uzuvlarm usulüne uygun bir şekilde temizlenmesi önemlidir. 

Hayvanların afet sonrası yaşadığı stres ve korku, genel durumlarını olumsuz et-
kiler. Hayvanları bu olumsuz çevre şartlarından hızla uzaklaştırabilmek mümkün 
olduğunda; bu olumsuz etkiler azalır. Eğer yer değişikliği hızlı bir şekilde mümkün 
görünmüyorsa mevcut şartlar içinde hayvanların durumlarını iyileştirebilmek için 
çaba sarf edilmelidir. Hayvanların korku ve endişesini giderebilmek için ortam hızlı 
ancak yüksek bir ışık yoğunluğuyla aydınlatılmamalıdır. Ayrıca yavaş hareket edi-
lerek, hayvanların daha fazla korkuya kapılması engellenir. 

Afetzede hayvanların korku ve endişeleri ne kadar azaltıhrsa normalleşme süreçle-
ri de luzlanır. Afetzede hayvanın beslenme davranışı sergileyebilmesi için yaşanan 
afetin şokunun hayvanın üzerinden kalkmış olması gerekir. Afet anında ve afet sonra-
sında hayvanların nasıl besleneceği konusunu değerlendirebilmek için afete maruz 
kalan hayvanların genel beslenme prensiplerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Afetzede hayvanların yem verilmeden önce ağız ve diş sağlığı genel olarak 
kontrol edilmelidir. Yaralı hayvanların iştahlarnu açması için ve kolay yenilebilme-
si için kedi ve köpekte sulu gıdalar, kanath ve atlarda ise şekerli su, ruminantlarda 
ise yemesi ve sindirilmesi kolay yeşil yumuşak yemler ilk etapta kullanılmalıdır. Su 
ihtiyaçları ise temiz nitelikte hayvanların içebildiği kadar verilmelidir. Kullanılacak 
olan yem ve su kaplan imkân varsa tek kullammlık olarak planlanmalıdır. 

Kurtarılması gereken hayvan ruminant, eguide, tavşan, kedi, köpek türü bir hay-
van olduğunda günde üç defa yiyecek ve içecek vermek yeterlidir. Ancak lcurtanl- 
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ması gereken hayvan kanath grubu bir hayvan, hamster veya kobay cinsi bir hayvan 
olduğunda en az günde 4 defa yiyecek ve su verilmelidir. Kurtanlması gereken 
hayvanların uzun sürecek kurtarma işlemlerinde çevre ısısının genel olarak 10 dere-
cenin altında olmaması hemen hemen bütün hayvanlar için yeterli olup çevre ısısı-
nm yüksekliğinin de en fazla 30°C'yi geçmemesi gerekmektedir. Hamster ve ko-
baylarda bu ısı aralığı 7.2- 29.5 iken ruminantlarda 0-20°C arasında atlarda 0-20°C 
arasında kanathlarda ise 10-30°C arasında olması yeterli kabul edilmektedir. Hay-
vanlarm maksimum derecelerde güneş ışığına maruz kalmaması önemli olup güneş 
ışınları çevre sıcaklığının maksimum derecelere ulaştığı durumlarda daha fazla 
tahrip edici zararlar oluşturabilmektedir. 

Hayvanlara verilecek diyetler hayvanın yaşı, yaralanma durumu, kondisyonu 
hayvamn türü ve kullanılacak yemin tipine göre karar verilerek hayvana verilmesi 
gerekir. Kurtarılması gereken hayvanın veya acil müdahale gerektiren hayvanın en 
fazla 4 saat aralıklarla su ihtiyacının karşılanması gerekir. 

Büyük afetler sonrası afetzede hayvanların bir arada toplanması yapılacak mü-
dahalelerin kontrollü bir şekilde devam edebilmesi açısından önemlidir. Mete ma-
ruz kalmış hayvanlarm kendi türleri arasında bulundurulması, yaşanan stresi azalt-
ması açısından yararlı bir uygulama olduğu gibi hayvanların beslenmesi açısından 
da kolaylaştmcı bir uygulama olacaktır. Uzun süre kurtarılmayı beklemiş tek mideli 
hayvanlann ilk önce sulanyla % 3-5 şeker verilmesi hayvanların ihtiyaç duyduğu 
enerjinin bir kısmının buradan sağlanması açısından ve yem yeme davramşımn 
uyarılması açısından önemlidir. Su aracılığıyla çok kolay bulaşma olacağı dikkate 
alınarak temiz bir su kaynağmdan yararlanılması oldukça önemlidir. 

Sel taşkırılannda suda uzun süre kalan hayvanlarda hypotermi oluşması çok sık 
karşılaşılan bir durum oluşturmaktadır. 

Afet anlamda yaşanılan en önemli sorunlardan birisi de binaların yıkılması, yan-
ması vb. durumlarda tarlada kullanılan zirai ilaç ve gübrelerin hayvan yemi veya 
suyuna kanşmasıdır. Bu gibi durumlarda yaşanılacak zehirlenmeler toplu ölümlere 
sebep olabilir. Bu nedenle yaşam normal akışında devam ederken bu tip zirai ilaçları 
ve gübreleri hayvan yemi ile aynı yerde depolamamak ayrıca su lcuyulanndan da uzak 
bölgelerde bulundurmak faydalı olacaktır. Bununla birlikte özellikle sel ve su baskın-
ları hayvan gübre çukurlannın taşmasma ve çevreye gelişigüzel yayılmasına neden 
olabilir. O nedenle gübre çukurlarmın demarkasyonu ve izolasyonu iyi yapılmalı, 
içme suyu kaynakları, alcarsu ve nehirlere ulaşamayacak bölgelere inşa edilmelidir. 

Yüksek sıcaklık 42°C ve üzeri sıcaklık değerleri hypertermi oluşturmaktadır. Ame-
rika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde, 1995 yılında 10.000 büyük baş hayvan 
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yüksek sıcaldıktan telef olmuştur. Ruminatlar ve kanathlar, vücutlarında ter bezleri 
olmadığı için, sıcak havalarda daha olumsuz etkilenirler, terleyemedilderi için solunum 
yoluyla terlemeye çalışırlar. Bu durum da solunum yolu enfeksiyonlarma zemin oluş-
tunnakta ve yüksek sıcaldıkta hayvanlar daha fazla solunum yapmak zorunda kaldıldarı 
için yem yemekte zorlanmaktadırlar. Yüksek sıcaklığın düşürülemediği şartlarda bu tür 
hayvanların özellikle gece serinliğinde beslemesi daha doğru yaldaşımdır. 

Sel felaketi, ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız ve önemli düzeyde can ve mal 
kaybına yol açan afetlerdendir. Seller genellikle dik eğimli arazilerin düzlüğe ilk 
açıldığı ovalarda, ağaçlandırmanm az olduğu bölgelerde ve taban suyunun toprak 
tarafmdan emiliminin güç olduğu bölgelerde karşımıza çıkar. Özellikle uzun süren 
yağışlar sonrasında bu gibi bölgelerde hayvancılık yapan insanlar sellerle başa çık-
mak zorunda kalmaktadır. Bu gibi durumlarda beslenme için öncelikli olan yem 
hammaddelerinin sel suları ile alup gitmesini ve ıslanmasım önlemelctir. Çünkü 
herhangi bir sebeple ıslanan tüm yem hammaddeleri çok kısa süre içerisinde küfle-
necek ve kullanılamaz hale gelecektir. Bu amaçla yem depoları mümkün olduğunca 
yüksek kısımlara yapılmalı gerekirse yem çuvallarının ve kaba yem balyalannın 
altına birkaç sıra palet koyarak yerden yüksekliği artınlmalıdır. Alman tüm önlem-
lere rağmen kaba yem ıslanmış ise hızla küflenecektir. Normal şartlar altında kıs-
men bile olsa küflenmiş yem ile çiftlik hayvanlarını beslemekten kaçınılmalıdır. 
Çünkü küf tüm canlılar için bir toksin kaynağıdır ve yavru atma, ishal, şiddetli va-
kalarda ölüme dahi sebep olmaktadır. Ancak afet durumunda besin kaynaklarının 
yetersizliğine bağlı olarak bu gibi kısmen küflenmiş kaba yem kaynakları hayvanla-
rın beslenmesinde mecburen kullanılabilir. Böyle bir durumda kısmen küflenmiş 
yemleri yedirmede tercih sıramız; gebe olmayan ve süt vermeyen hayvanlar, büyü-
me çağını tamamlamak üzere olan genç erkek ve dişiler şeklinde olmalıdır. Küftin 
içerisinde bulunan ve asıl zehirlenmeden sorumlu olan mantar zehiri (Aflatoksin 
vb.) belli oranlarda süte geçtiği için kesinlikle bu gibi yemlerle sağmal hayvanlar 
beslenmemelidir. Aksi halde insan sağlığı da olumsuz yönde etkilenecektir. Ayrıca 
afet esnasında ıslanmış ancak henüz kilflenmemiş olan kaba yemler yaz aylarında, 
güneşli günlerde ve sıcak bölgelerde geniş alanlara serilerek kurutulabilir. Bu işlem 
esnasında mutlaka sürekli ters-düz ederek yemin kanştınlması gerekir. Aksi halde 
sıcağın da etkisi ile şelcillenebilecek hızlı bir luzışma durumunda geniş alanları 
etkileyecek yangınlar çıkabilir. O nedenle bu işlerin organizasyonu ve yürütülmesi 
tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi ve tecrübesi olan insanlar tarafından yapılmalıdır. 

Uzun süre kuraklık görülen yaz aylarında aniden görülen yoğun yağmurlar neti-
cesinde toprağın alkali hale dönüşmesi ve yüksek nem içeriği ile birlikte yüksek 
organik madde içeriği çevre ısısırun 15.5°C'm üzerinde olması B. Anthracis sporla- 
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rının faaliyete geçmesine yol açar. Toprakta bulunan antraks sporları bu yağışlarla 
açığa çıkar yağışlar neticesinde bir miktar toprakla birlikte hareket eden sporlar 
yağış sonrası oluşan su birikintilerinde bol miktarda bulunmaktadır. Bu suların 
insanlar veya hayvanlar tarafindan içilmesi ve bu sularda bulunan yiyeceklerin hay-
vanlar tarafmdan yenmesi neticesinde ise hastalık belirtileri görülür. Benzer tarzda 
bol yağışlar sonrası taşan nehir ve göl sularında da Cryptosporidiosis kaynakları bol 
miktarda bulunabilir ve bu suları içen hayvanlarda ooctler açığa çıkar, sonuçta has-
talık oluştururlar. 

Yaşanan afetin etkisi ve büyüklüğüne göre muhtemelen yem hammaddelerinin 
tedarilcinde de sıkıntılar yaşanacaktır. Bunun için alternatif yem kaynakları konu-
sunda da bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Kurtanlacak veya kurtanlmış olan 
hayvanın sayısı, türü, fizyolojik durumu, yaşı vb. gibi birçok özelliği göz önünde 
bulundurularak; en az 3 gün boyunca yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda 
yem ve su temin etmek de bu kurtarma prosedürlerinin önemli bir parçasıdır. Çünkü 
kurtarma prosedürü sonrasında gerektiği gibi beslenemeyen hayvanların, sağliklan-
mn bozulması ve ölüme kadar gidecek kontrendikasyonlarm yaşanması muhtemel-
dir. Kurtarılmış hayvanların beslenmesinde yem hammaddelerinden hayvanların 
beslenmesine kadar en küçük aşamadan en büyük aşamaya kadar geçerli olan altın 
kural; tüm uygulamaları "doğal haline en yakın halde" yapmaktır. Ayrıca k-urtanl-
mış hayvanların beslemesi konusunda sorumlular değişmemeli ve tüm süreci aym 
ekip organize etmelidir. Kurtarılan hayvanların sahipleri ve bir bannaklan mevcut-
sa; gözlem altındayken daha önce tükettiği yem hammaddeleri veya aynı marka 
mamalan sahibinden temin etmek gerekir. 

Afet bölgelerinde yapılacak müdahalelerin uzun süreceği anlaşıllyorsa oluşmuş 
olan afet şartlarına göre hayvanlarm beslenmesi planlanmalıdır. Bu kapsamda ru-
minant sürülerinde üre, melas ve mineral vitamin bloklanyla kaba yeme ilave bes-
leme takviyesi mümkündür. Ayrıca bu bloklara antihelmentiklerin ilave edilebilme-
si sayesinde yağmur suları veya sel felaketi neticesinde hayvanlarda oluşacak bu-
laşmalarm bir kısım önüne geçilebilir. 

Hem insanlar hem de hayvanlar için olası tehlikelerden kaçınmak için sorumlu 
personelin yeme, içme, kişisel temizlik vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı alan 
sımrlandınlmalı ve bu tür tüm işler bu suurlandınlmış alanda gerçekleştirilmelidir. Bu 
alanlara hayvanların girebilme ve bu alanın dışında personelin bu tür işlemleri gerçek-
leştirebilme ihtirnalleri asgari düzeye indirilmelidir. Özellikle sulu, protein ve yağ 
düzeyi yüksek, hayvansal kökenli yemler önceden büyük miktarlarda hazırlanmama-
belli.. Her öğünden önce hazırlamak en uygun yöntemdir. Ancak hayvan sayısı fazla 
ve personel eksikliği söz konusu ise en azından günün tüm öğünlerini aynı gün hazır- 
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lamak daha uygundur. Beldemiş, bayat ve usulüne uygun hazırlanmamış diyet-
ler/rasyonlar lcurtanlma sonrası hayati önem arz eden sağlık problemlerine yol açabi- 
lir. Eğer bir afet söz konusu ve hayvanlar bir kriz merkezinde tutuluyorsa; hayvanlar 
için aynlan hammaddeler, insan gıdalar', laboratuvar malzemeleri/kimyasallar, aşılar 
ve biyolojik örnekler (dışkı, idrar, kan, tüy vb.) asla aynı derin dondurucu veya buz-
dolabında tutulmamalıdır. Dışkı, idrar veya kan ile bulaşmış herhangi bir yem ham-
maddesi veya yem kanşımma rastlamrsa hızlıca hayvanın önünden uzaldaştınlmah ve 
uygun şekilde imha edilmelidir. Küçük hayvanlar için tüm mama kaplan günlük ola-
rak yıkanmalı ve lcurutulmalıdır. Büyük hayvanlarda ise yemfilder süpinülerek eski 
tüm yeniler uzaldaştınlmahdır. Büyük hayvan yemliklerinde eski yemin üstüne yeni 
yem konulmamalıdır. Artan yem mutlaka uzaklaştınlmalıdır ve bulunduğu alan süpü-
rtilmelidir. Küçük hayvanlar için su kaplan 2-3 günde bir tamamen boşaltılarak su ile 
yıkanmalıdır. Büyük hayvanlarda ise sululdar eğer uygulanabiliyorsa bir firça ile 
temizlenmelidir. Büyük çiftlik hayvanları için suluk temizliği mümkün değil ise mut-
laka bu amaç için üretilmiş antiseptik kimyasallar kullanılmalıdır. 

Çiftlik hayvanları sürü halinde kurtanlmış ve daha güvenli bir bölgeye naldedil-
mesi gerekiyorsa, bu oldukça iyi bir planlama ve iş gücü gerelctirir. Kurtarılan sürü 
halindeki hayvanlara geçici barınak bulunması için bölgedeki fuar alanları, pazar 
yerleri, köylerdeki harman yerleri, kullanılmayan çiillikler ve büyük açık otoparklar 
vb. gibi seçenekler değerlendirilebilir. Bu tür alanlara yem ve su kaynakları, hayvan-
lar intikal etmeden önce başka bir ekip tarafından taşınmalıdır. Bu tür bir toplu kur-
tarma operasyonu sonrasında sürü boyutunda çiftlik hayvanı banndınlan yerlerde en 
önemli noktalardan birisi de hastalık taşınmasıdır. Açık yem ve su kaynaklarına 
mümlcün olduğu kadar vahşi hayvan temasını engellemek gerekir. Dışarıdan vahşi 
hayvanların yemlerle temasmm en aza indirilmesinde en pratik yöntem ise sürünün 
ortamdan bir servis yolu geçirerek beslemeyi barınma alanının ortasında yapmaktır. 
Böylece hayvanlar arkalarını barınma alanının dışına döneceklerinden ve yemler 
ortalarında kalacağmdan dolayı doğal bir bariyer elde edilmiş olur. Bu imkân da yok-
sa aç kalmış vahşi hayvanların yemlere yaldaşmasmı engellemek için alanın dışında 
bazı bölgelere de bir miktar yem bırakılabilir. Eğer sürünün fizyolojik durumu sağım, 
doğum, daha önceki hastalıkların devam eden tedavileri vb. gibi ihtiyaçlar içeriyorsa 
besleme planında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 

Özellikle sel gibi doğal afetler sonrasında kurtarılan hayvanlar için temiz su 
kaynağı bulunamazsa eski su kuyulan kullanılabilir. Ancak su kuyulannın potansi-
yel bakteriyel kontaminasyonuna karşın dezenfeksiyon gerekebilir. Bunun için bir 
uzmana danışılarak klor ile kuyu dezenfeksiyonu yapılabilir. Klor çözeltisi kuyuya 
uygulandıktan sonra tüketim için en az 24 saat beklenmelidir. 
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Kullanım öncesinde kuyular %35 oranında klor içeren, klor kaymağı olarak ad-
landınlan, sodyum hipoklorit ile 24 saat boyunca dezenfekte edilir. Sonrasında 
kuyu suyundaki klor seviyesini 1mg/1 ye düşürmek amacıyla kuyudaki su tahliye 
edildikten sonra hayvanların su ihtiyacı için kullanılabilir. 
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Bölüm 14 
AFETZEDE KEDİ VE 

KÖPEKLERİN BESLENMESI*  

Kedi ve köpek beslenmesinde temel olarak gerekli besin maddeleri; proteinler-
den, karbonhidratlardan ve yağlardan oluşur. Hepsinin vücutta çok farklı ama 
önemli rolleri vardır. Kedi ve köpeklerin diyetlerinin doğru bir şekilde dengelenme-
si ve yaşamın her aşamasında o döneme ilişkin kendi özel ihtiyaçlarının tamamen 
karşılanması gereklidir. 

Proteinlerin sadece miktarı değil, aynı zamanda kalitesi de önemlidir. Proteinin 
kalitesi, onu oluşturan esansiyel aminoasitlerden ve aynca sindirilebilirliğinden 
kaynaldamnaktadır (bu miktar % 50-95 arasında değişebilir). Bitki proteinleri, hay-
vansal proteinlerden daha az sindirilebilir ve gıdaların fazla işlenmesi de sindirilme 
oranım düşürebilir. Protein eksikliği, yetersiz büyüme, iştahsızlık, cilt kayıplan ve 
bağışıklık işlevinde bozulmaya neden olabilir. 

Köpek ve kedilerin her ikisi de kamivor (etçil) olmasına rağmen, sadece kediler 
"zorunlu kamivor" olarak kabul edilir. Bu terim; hayatlarını devam ettirebilmek ve 
aynı zamanda sağlıklı kalabilmek için, kedilerin diyetlerinde mutlaka hayvansal 
kaynaklı proteinlerin olması gerektiğini ifade eder. Genel olarak; sağlıklı, yetişkin 
bir kedi diyetinin yaklaşık üçte biri proteinlerden oluşmalıdır. Ancak proteinin ta-
mamı= et şeklinde olmasına gerek yoktur. 

Proteinler, aminoasitler adı verilen 22 adet yapı taşmdan oluşur. Hayvanlar bu 
annnoasitlerin bir kısmını kendi vticutlarında yapabilirler; bunlara esansiyel olma-
yan aminoasitler denir. Buna karşılık, viicutlannda yapılamayan ve diyetle alınması 
gereken arninoasitler de esansiyel aminoasitler olarak isimlendirilmektedir. Kediler 
12 adet esansiyel aminoasite ihtiyaç duyarken, köpekler 11 adet esansiyel aminoasi-
te ihtiyaç duyarlar. Kedilerin aminoasit ihtiyaçları karaciğerdeki aminoasitleri kata- 
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bolize eden enzimlerin aktivitesinin yüksek olmasından dolayı köpeklerden daha 
fazladır. 

Diğer tek midelilerde olduğu gibi, aminoasit ihtiyaçlan hayvanın ırk, yaş ve cin-
siyetine göre değişiklik gösterir. Örneğin; eniklerin aminoasit ihtiyaçları erkek veya 
dişi olmasma göre değişiklik göstermemesine rağmen av köpeği erkek eniklerinin 
lizin ihtiyaçları dişilerinkinden daha yüksektir. Labrador ırkı köpeklerin Icüldirtlii 
aminoasit ihtiyaçlan beagle ırkı köpeklerden daha fazladır. 

Taurin; köpekler için diyetle alınmasına gerek olmayan fakat kediler için gerekli 
olan bir aminoasittir. Diyetleriyle yeterli taurin alamayan kedilerde görme, işitme 
kaybıyla birlikte, kalp yetmezliği oluşabilir. Taurin eksikliği ancak iyi dengelen-
memiş diyetle beslenen kedilerde anlaşılabilir ve teşhis edilebilir. 

Aıjinin; kedi diyetleri için kritik öneme sahip olan başka bir aminoasittir, çünkü 
bu aminoasit v-ücutta proteinlerin parçalanmasıyla üretilen amonyağı bağlayan baş-
ka bir aminoasit olan, ornitini yapmak için kullanabilir. Amonyak oldukça toksilctir 
ve aşırı miktarda oluştuğunda ölüm şekillenebilir. Arjinin eksikliğinde bir saatten 
daha az bir zamanda hiperamoniema gelişebilir. Bununla birlikte, köpekler ise orni-
tin'i başka şekillerde de yapabilirler. 

Kedilerin, diğer memelilere nazaran Icükürtlü aminoasitlere daha fazla ihtiyaçlan 
vardır, çünkü kedinin kalın kürk örtüsü sisteme yüksek düzeyde ihtiyaç duyar. Di-
ğer hayvanlara nazaran yüksek protein ihtiyaçları belki de bu yüzdendir. 

Soya küspesi ve mısır glüteni; bitkisel kaynakh, kümes hayvanlan eti ve et yan 
ürünleri ise hayvansal kökenli protein kaynakları olarak diyetlerde yer alırlar. 

Karbonhidratlar; evcil hayvanlarda enerji sağlayan besin maddelerindendir. Şaşır-
tıcı bir şekilde, insanlarda olduğu gibi karbonhidratlar aslmda bu hayvanlar için de 
gerekli değildir, çünkü hayvanlar enerji ihtiyaçlarını protein veya yağdan sağlayabilir-
ler. Sindirime direnç gösteren bitki karbonhidratlanna "selüloz (lif)" denir. Karbon-
hidrat kaynağı kalitesiz veya aşırı ise hayvanlarda ishal (diyare) oluşabilir. 

Köpekler diyetteki karbonhidratlann % 65 - % 70'ni kullanabilirken, bir kedi 
yalnızca yaklaşık % 35 - % 40'ından yararlanabilir. Kedilerde aktif hekzokinaz 
bulunurken, glukokinazlar bulunmaz. Köpeklerde ise her ikisi de bulunmaktadır. 

Diyetlere küçük miktarlarda selülozlu yiyeceklerin dahil edilmesi ile, sindirim 
sisteminde normal geçiş hızı sağlanarak düzenli çalışması, bağırsak motilitesinin 
korunması, ayrıca gastrointestinal mukozamn yapısal bütünlüğünün korunması 
işlevleri yerine getirilir. Bu amaç için kullanılabilecek kaynalclar; Buğday kepeği, 
turunçgiller, pancar posası, soya kabuldan, fistık kabukları, ayrıca hububat ve bitki 
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protein kaynakları selüloz sindirimine katkıda bulunabilir. Selülozun fermentasyonu 
ile oluşan uçucu yağ asitleri bağırsak epitel hücreleri için enerji kaynağı olarak 
kullanılabilir. Belirli türdeki lif kaynaldarı (örneğin, fruktooligosakkaritler), bazı 
gastrointestinal hastahldarm tedavisinde yararlı olabilmektedir. 

Yağlar doymuş veya doymamış olabilir. Omega-3 ve Omega-6 gibi bazı yağlar 
vücutta üretilemez ve diyetle dışarıdan alınması gerekir, bu nedenle de bu yağ asit-
leri "Esansiyel Yağ Asitleri" (EFA'lar) admı alırlar. Yağlar, karbonhidratlardan 
veya proteinlerden 2,5 misli fazla enerji sağlayan yoğun enerji kaynaklarıdır. Ayrı-
ca gıdaların lezzetini arttırırlar. Araşidonik asit, kedilerin vücutlarında sentezlene-
meyen esansiyel bir yağ asidi olmasına rağmen köpekler bu asidi sentezleme kabili-
yetine sahiptirler. Araşidonik asit mide-bağırsak ve üreme sistemlerinin düzgün 
işleyişini ve derinin büyümesinin devamlilığmı desteklemektedir. Yaygın yağ kay-
nakları; iç yağı, domuz yağı, kanath yağı ve birçok bitkisel yağ türüdür. Balık yağı, 
iyi bir araşidonik asit kaynağıdır. 

Kedi ve köpeklerde beslenme farklılığına diğer bir örnek te A vitamini ihtiyacı-
dır. Köpekler beta karoteni vücutlarmda A vitaminine dönüştilrebilir, fakat kediler 
dönüştüremez. Bu nedenle, kedilerin diyetlerinde mutlaka A vitamini bulunmalıdır. 
A vitamini göz, deri ve vücudun diğer dokularmın sağlığını korumak için çok 
önemli görevler üstlenir. Bu ihtiyacı karşılamak için iyi bir vitamin A kaynağı olan 
karaciğer, diyetlere ilave edilebilir. 

Kedilerin diyetlerinde köpeldere göre beş kat daha fazla tiyamine ihtiyaç vardır. 
Tiyamin eksikliğinde kötü kaliteli bir post, iştah kaybı, kambur duruş, nöbetlerle 
ortaya çıkan sinirsel sorunlar ve sonunda ölüm şekillenir. Taze çiğ balık veya den-
gelenmemiş rasyonları yiyen kedilerde tiyamin eksikliği oluşabilir. Çünkü çiğ balık 
tiyamini parçalayan tiyaminaz enzimiııi içermektedir. 

Kediler ayrıca yeterli miktarlarda niasin (B vitamini) yapamazlar. Diğer fonksi-
yonlarm yanı sıra, bu vitaminlerin göz ve cilt sağlığını ve ayrıca karbonhidratlarm, 
proteinlerin ve yağlarm enerjiye dönüşmesini desteklemek gibi görevleri bulunmakta-
dır. 

Evde beslenen kedi ve köpekler için ha7ırlanan her türlü ticari gıdalar, hayvanların 
mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli minerallerle desteklenmiştir. Kal-
siyum: Fosfor için uygun oran 1.2:1'dir (kediler için 1:1, köpekler için 1.2 ila 1.4: 
1 'dir). Kalsiyumun her iki hayvan için ortak kaynaldarı kemik unu, yağsız süt ve 
yonca yaprağı unu iken kemik unu ve et parçaları fosfor kaynağı olarak kullanılmak-
tadır. Kalsiyum ve fosfortm değerlendirilebilmesi için ayrıca vitamin D kullanımına 
ihtiyaç vardır. Birçok köpek sahibi, büyüyen yavruların iskelet problemlerini önlemek 
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için ek olarak kalsiyuma ihtiyaç olduğunu düşünmektedirler, ancak diyetlerde hay-
vanların ihtiyacını karşılayan miktarın üzerinde ilave kalsiyumun hiçbir faydasının 
olmadığı da vurgulanma.ktadır. Diyetteki yüksek kalsiyum ve fosfor konsantrasyonla-
n, iz minerallerin biyoyararlammı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Kalsiyum 
veya fosforun yüksek milctarlan demir, bakır, manganez ve özellikle çinko için anta-
gonistik etkiler gösterirler. Yapılan çalışmalar yüksek düzeyde kalsiyum içeren köpek 
gıdalarmda daha yüksek çinko gereklilikleri gösterdiğini ortaya koymuştur. Yapılan 
bir çalışmada 33 mg/kg çinko ve % 1,1 Ca içeren bir diyetle beslenen köpek enikle-
rinde çinko eksikliği geliştiğini, ancak daha düşük düzeyde kalsiyum ve aynı seviyede 
çinko ile beslenen yavru köpeklerde çinko eksikliğinin gelişmediği ortaya konulmuş-
tur. Diyetlerde aşırı düzeyde malcro-mineral bulunması, köpek ve kedilerde bazı has-
talıkların riskini artınr. Örneğin, fosfor ile protein kısıtlaması böbrek hastalığmm 
ilerlemesini yavaşlatır. Böbrek hastalığının erken evrede saptanması zordur. Böbrek 
hastalığını önlemek için fosfor fazlalıklarından kaçmılması tavsiye edilir. Kalsiyum 
oksalat taşı riskini azaltmak için kalsiyınn kısıtlaması önerilirken, struvit taşı oluşu-
munu önlemek için ise magnezyum ve fosfor ve protein kısıtlanması önerilir. Kalsi-
yum ve enerji fazlalığı, hızlı büyüme ile birlikte, büyük köpekleri osteokondroz ve 
kalça displazisine yatkın hale getirir. Köpek ve kedilerde selenyurn, iyot ve tiroid 
hastalığı arasmdaki bağlantı henüz tam olarak karntlanmamıştır, ancak her iki mineral 
için de kesin olan triodotironin (T3) ve tiroksin (T4) tiroid hormonlannın metaboliz-
masına dahildirler. Balık veya deniz ürünü içeren sulu kedi diyetlerinde Selenyum ve 
iyot konsantrasyonlan önerilen düzeyin 10-20 misli üzerinde olmak üzere oldukça 
yüksektir. Benzer şekilde bazı sulu köpek diyetlerinde iyot düzeyi yüksektir. 

Kurtanlmış hayvanlar genel anlamda stresli olacağından dolayı bazen hiç yem tü-
ketmeme bazen de çok fazla yem tüketme davranışı gösterebilirler. Uzun süre aç kal-
mış ve stres altında olan lcurtanlmış hayvanlarda normal beslenme davranışları oldukça 
nadirdir. Bundan dolayı kurtarılmayı takip eden ilk günlerde beslenmeleri gözlem 
altında tutulmalı ve bu konuya oldukça dikkat edilmelidir. Eğer alışık oldukları yerin 
haricinde bir yerde barındınhyorsa; kurtanlmış kedi ve köpekler yaşadıldan stres ve 
travmadan dolayı ilk başta hiç yem tüketmeyebilir. Bundan dolayı ilk birkaç öğünü 
karton kutu, sepet vb. gibi daha korunakh bir alana bırakmak yararlı olabilecektir. 
Korkmuş kedi ve köpekler genelde öfflinlerini yalnız ve gözlemlenmeden yemek ister. 
Köpekler birkaç günlük açhğa sorunsuz dayanabilirken; kediler birkaç günlük açlık 
sonrasında karaciğer yağlanması belirtileri göstermeye başlar. Bundan dolayı lcurtanl-
mış hayvanların yem tüketimini reddetmesi kedilerde daha riskli bir dururndur. 

Bir hayvanın kendi başına yiyeceklerini yemesi en başta gelen tercih sebebidir 
veya sahibi tarafindan yedirilmesi gerekiyorsa ağızdan yiyecek verilmesi ikinci 
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sırada gelen tercih sebedir. Sıvı halde verilen diyet genellikle küçük miktarlarda 
oral yoldan verilebilir. Evcil hayvan, oral yolla beslenmeyi reddettiğinde, gastroin-
testinal yoldan beslenmeyi sağlamak için bir tüp yerleştirilebilir. Gastrointestinal 
yolla beslenmenin yapılamadığı durumlarda, beslenme genellilde intravenöz yolla 
sağlanır. 

Uzun süre aç kalma sonucu oluşan anoreksinin yönetiminde öncelikli olarak 
hastanın acil tıbbi tedavisine odaklamlmalıdır. Uygulanacak acil tedavi akabinde 
anorektik hayvanlar düşük stresli bir ortamda yüksek lezzetli gıdalarla beslenmeli-
dir. Diyetin lezzeti, gıdaların nem oranı, yağ, protein, şeker ya da tuz ekleyerek 
veya çeşitli taze, hoş aromatik ve nadir yiyecekler kullanarak artınlabilir. Belirli 
hastalıkları olan hastalara zararlı olabilecek besinleri arttınrken veya elderken dik-
katli olunmalıdır. iştaln azaltabilecek eş zamanlı ilaç tedavisi en aza indirilmeli ve 
yeme için fiziksel engeller kaldırılmalıdır. Dinlenme enerjisi ihtiyacmdan daha az 
enerji tüketen hastalar, 3-5 gün boyunca parenteral veya enteral yolla beslenmelidir. 

Araştırmacılar bir köpeğin vücut organlarının ve biyokimyasl= çeşitli açlık süre-
leriyle nasıl bozulduğunu incelemişler, çalışmada köpeğin biyokimyasal fonksiyonla-
rının yirmi dört saat içinde hiçbir şekilde besin alımı olmadan hayatta kalma moduna 
geçtiğini gözlemlemişlerdir. Araştırmada kullanılan köpeklerin metabolizmadaki en 
yüksek önceliği kan şekeri konsantrasyonunu normal seviyede tutma zorunluluğu 
bulımmasıdır. Kan glikozu (kan şekeri) seviyesi herhangi bir nedenle çok düşük dü-
zeye düşerse, beyin, kalp, kaslar ve böbrek fonksiyonları hızlıca kapanır ve hızlı bir 
şekilde ölüm şekillenir. Köpeğin yem yiyememesi durumunda, hayatta kalma refleksi 
harekete geçer ve enerji ihtyacuu karşılamak için depo glikozu karaciğer ve kas re-
zervlerinden harekete geçirir. Gıda olmadan yaklaşık iki gün sonra, karaciğer glikojen 
rezervleri (glikoz) tükenmiştir. Dolayısıyla, glikozun kan seviyesini normal aralıkta 
tutabilmek için, glukoneogenesis denilen yeni kimyasal yollar açılmakta, karaciğer ve 
böbrelder, karmaşık biyokimyasal reaksiyonlardan molekiiller yaratmakta, böylece 
yağ ve proteinler yağ dokusu ve kastan ekstralcte edilmelctedir. Glikoz rezervlerinden 
glikoz üretildikçe ve rezervler azaldıkça, kimyasal reaksiyonlar bu sefer protein ve 
yağ rezervlerinden glikoz oluşturmak için devreye girer. Vücudun normal işleyişini 
devam ettirmek için enerji (kas, beyin, böbrek, kalp ve diğer organ işlevleri, aktivite-
lerini beslemek için enerji gerelctirir) artık yağ rezervlerinden elde edilen yağ asidi ile 
daha az glikoz ve daha fazla enerji (yakıt) tüketmektedir. 

Doğal afet durumlarında ev şartlarında bakılan pet hayvanları için bir miktar 
mama ve su bırakmak iyi bir seçenek gibi dursa da çoğu afet bölgesinde afetzedele-
rin eve dönüşleri potansiyel tehlikelerden dolayı güvenlik güçleri tarafından yasak-
lanabilir. Bundan dolayı sel, kasırga, deprem vb. gibi geniş bir bölgeyi etkileyen bir 
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afet söz konusu olduğunda pet hayvanlarını evde kapalı bırakmamak gereklidir. 
Imkan varsa bu hayvanları mamalan ile birlikte afetzedelerin yanında taşıması en 
iyi seçenek olur. Ancak imkan yoksa hayvanları evin dışansına elde bulunan tüm 
mama ve su imkanları ile bırakarak serbest dolaşmalanın sağlamak hayatta kalma 
imkanlarmı artıracaktır. Ayrıca uzun süre aç kalan ev hayvanları mamalan bitse bile 
evlerinden uzaklaşmayı pek tercih etmezler. Hayvan kurtarma ekiplerinin afet son-
rası hayvanların yerini tespit için de bu seçenek daha yararlıdır. Bölgesel olarak 
etkili olan afet durumlarında kedi, köpek ve diğer evcil hayvanlar için kurtarma 
seçenelderi kısıtlı ise afet bölgelerindeki kriz merkezlerine yakın bölgelere mama 
ve su konulması afetzede hayvanları buraya çekecek ve lcurtarılmalannı kolaylaştı-
racaktır. Bu şekilde besleme istasyonları lcurularak ulaşılamayan hayvanların da 
hayatım idame ettirmesi kolaylaştınlabilir. 

Kurtarılan kedi yavrulannın metabolizma hızları, tüy oluşumunun tam olmaması, 
termoregülasyon mekanizmalarının tam gelişmemesi vb. gibi birçok faktöre bağlı 
olarak hipotermi halinde bulunmaları çok olasıdır. Yavrular öncelikle ısıtılmalidır. 
Kedi yavruları hayatlarının ilk 3 haftasmda kendi kendilerine vücut ısılannı kontrol 
etmekte zorlamr. Ancak bunu yaparken hayvanda yanık oluşmaması ve çok hızlı ısı 
değişimi olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için yavruların nakledildiği yerin altı-
na çift kat havlu veya hasta pedi serilerek öncelikle tabanla ısı bağlantısı kesilir. Sıcak 
su torbasmın etrafma iki kat havlu sanlarak bu torba yavruların yanına yerleştirilir. 
Zaten içgüdüsel olarak yavrular sıcak havluya doğru hareket etmek isteyecelctir. Sindi-
rim sisteminin hipotermide doğru çalışmarnasmdan dolayı, yeteri kadar ısmmayan 
hayvanlara herhangi bir besleme yapılmaz. Yavrular ısmır ısmmaz ilk müdahale olarak 
%5'lik konsantrasyondaki ılık şekerli su hayvanların dudaklarım birkaç damla silrülür. 
Sıcak su torbası belirli aralıklarla yenilenmeli ve kedi yavruları için ortam ısısı belirli 
bir düzeyde tutulmalıdır. Eğer çok sıcak olursa; yavrular torbadan uzaklaşarak uyuma-
yı tercih edecektir. Sıcaklığın sabit tutulması için termal lambalar da kullanılabilir. 

Kedi yavruları için inek sütü yeterince besleyici değildir. Devamlı inek sütü ile 
beslenen kedi yavrulannda ölüme kadar giden beslenme bozuklukları görülür. Ay-
rıca inek sütü yavru kedilerde ishale neden olabilir. Eğer imkan varsa keçi sütü 
kullanılması daha sağlıklıdır. Ancak keçi sütünün de doğrudan kullanımı yerine 
bazı katkılarla kanştınlması gerekir. Ne inek sütü ne de diğer sütler uzun vadeli süt 
beslemesinde kullanılmamalıdır. Acil durumlar atlatıldıktan sonra en kısa sürede 
ticari hazır kedi sütü kanşımları satın alınmalıdır. Tüm bu süt seçenekleri enjektör 
ucuna takılan ucu kesik emziklerle ve oda ısısında yavnılara sunulmalıdır. Her bes-
lemeden sonra enjektör değiştirilmeli ve ernzik ucu da kaynayan suda bekletilerek 
sterilize edilmelidir. Yavrulan beslerken eldiven kullanılmalıdır. Böylece insan 
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elinden yavruya patojen geçişi minimize edilir. Besleme sırasında doğru pozisyonda 
olmak da önemlidir. El ile hazır kedi sütü karışımı verilen yavru kedilerin karnının 
altında iki kat havlu konularak buna tutulması sağlanır. Ayrıca kedilerde süt içer-
ken şelcillenen "yoğurma" davranışı için yavru kedi bu havluyu kullanabilir. En 
doğru pozisyon karın üstüne yatma pozisyonudur. 

Kedi yavrusu doğru pozisyona getirildiğinde ernzilc bir kere sıkılır ve emziğin 
üstüne süt kokusu ve tadının çıkması sağlamr. Bir damla hazır kedi sütü ile yıkan- 
mış 	ağzı hafifçe açılan kedinin dudaldanna değdirilir. Normalde bu aşama- 
dan sonra çok hızlı bir şekilde emme davranışı başlar. Eğer emme davranışı yoksa 
emziği hafifçe yavrunun almna ve yanaldarma sürtmek emmeyi teşvik edecektir. 
Önemli olan noktalardan birisi de biberon veya kullanılan enjektörü 45 derece açı 
ile tutarak yavrunun hava enunesini engellemektir. Kurtanlmasnun ardından 10-12 
saat içerisinde beslenmeyi reddeden kedi yavrularının acilen bir uzman tarafından 
sağlık açısıııdan kontrol edilmesi şarttır. El ile süt beslemesi yapılan yavru kedilerde 
bazen akciğere aspirasyon olabilir. Böyle bir durum olduğunda kedi yavrusu ök-
sürme/hapşırma benzeri bir hareketle devamlı tepki verir. Bu gözlemlendiği anda 
en-ızik ağzından çıkarılmalı ve kafa üstü pozisyonda tutularak öksürüğünün geçmesi 
beldenmelidir. Enilder her 30 g canh ağırlık için günlük 8 cc süt tüketebilirler. Gün-
lük süt miktarı için kedi yavruları günlük olarak tartılmalıdır. Bir haftalık yaşın 
altında olanlar her 2-3 saatte bir öğün, 2 haftalık yaşta olanlar her 4-6 saatte bir 
öğün ve 3 haftadan sütten kesildiği 5-6 haftalık yaşa kadar ise her 6-8 saatte bir 
öğün esasma göre beslenmelidir. Yukarıda bahsedilen hesap üzerinden günlük tüke-
tim ihtiyacı belirlenip; bu miktar öğlinlere bölünmelidir. Normal şartlar altında 
yavru kediler günün çoğunu annelerinin memelerine yapışık geçirir ve az miktarda 
sık şekilde süt emerler. Bu yüzden öğün beslemesine dikkat edilmeli ve öğün araları 
çok uzun tutulmamalıdır. Yavru kediler yeteri kadar süt tükettiklerinde ağızlannm 
kenarlarında süt balonculdan görülmeye başlanacak ve midesi neredeyse armut 
biçiminde doluluğunu belli edecektir. Her öğünden sonra kedilerin gazının çıkarıl-
ması zorunludur. Bebeklerin omuza alınıp sırtlannın sıvazlanmasmın benzeri bi-
çimde gaz çıkartma işlemi kedi yavrularına da uygulanır. Normal şartlar altında bu 
işlem anne kedi tarafından emme sonrası yalayarak gerçekleştirilir. 

Dört haftalık yaşın altındaki kediler öğün sonrası doyduldarmda uyumayı tercih 
eder. Daha büyük kediler ise oyun oynamaya başlar. Ağlama, inleme vb. gibi davra-
mşlann görülmemesi ve yukarıda bahsedilen davranışların izlenmesi beslemenin 
doğru ve tam yapıldığının pratik bir işareti olarak kabul edilebilir. İki haftalık yaşın 
altındaki yavrularda dışkılama ve idrar yapma davranışı anne kedi tarafından uyarılır. 
Bundan dolayı her öğünden sonra yavrunun karmndan başlayıp genital bölgeleri ve 
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rektumuna doğru uyanmlar yapılmalıdır. Bunun için ilik suya batırdmış nemli peçete, 
pamuk veya pamuklu kulak temizleme çubuğu kullanılabilir. Yavru kedinin her uya-
nmdan sonra idrannı yapması (bir iki istisna hariç) ve günde en az bir kere dışkılama-
sı beklenir. Uyan= ardından 2 dakika içerisinde idrar ve dışkılama davranışı göz-
lemlenmelidir. Eğer aksi bir durum söz konusu ile sağlık açısından inceleme gerekir. 
Dışkı-idrar yapılmasmdan sonra nemli bir pamulda anne kedinin yalaması taklit edile-
rek tüm vücut temizlenir. Bu davramş yavru kediye kendini temizlemeyi öğretir. 
Normal ve sağlıklı beslenen bir kedi yavrusunun haftalık 110-120 g canlı ağırlık ka-
zanması beklenir. Ayrıca ensesi iki parmakla çimdik atar biçimde sıkılan kedinin 
dersini bıralulinca eski haline dönüyorsa hidrasyonu normal ama deri sduldığı şekilde 
kalıyorsa dehidrasyon problemi var demektir. Beş haftalık yaşa gelen kedi yavruları 
sütten kesme prosedürleri uygulanarak katı mamaya geçiş yapmalıdır. Sütten kesim 
aşamasında bir günden fazla sürmeyen hafif ishaller ve bir miktar kilo kaybı normal-
dir. Sekiz haftalık yaşa kadar çiğneme işlevleri gelişemediğinden dolayı bu yaştan 
önce katı mamalar yaş mama olarak verilmelidir. 

Kurtardmış kedi yavruları beslenirken aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundu-
rulmalı ve normal olmayan durumlar gözlemlendiğinde acil sağlık müdahalesi ya-
pılmalıdır: 

• Kediler 50-120 g arası doğar. İlk hafta canlı ağırhklannı ikiye katlarlar. 

• Kedinin gözleri 7-10 günlük yaşta açılır. Bu yaşı geçmiş ve hala gözleri 
açılmayan kedi yavrulannın gözleri Ilik nemli pamuk ile hafifçe çapaktan 
ternizlenmelidir. Eğer çapaklanma devam ederse yavru, göz enfeksiyonu yö-
nünden muayene edilmelidir. 

• Göz rengi 6-7 haftalık yaşa kadar mavi kalır. Değişen göz rengi gerçek ren-
gine 3 aylık yaşlarda ulaşır. 

• Normal şartlarda 3 haftalık yaşta etrafta sürünebilir. Üç haftadan sonra ise 
ayağa kalkıp yürüyebilir. Dört haftalık olduğunda ise etrafındaki cisimlerle 
oynayıp, dişleyebilir. Bu davranışlar belirtilen yaşlarda görülmezse besleme 
ve sağlık açısından kontrol gerekir. 

• Eğer gerekli ise 6 haftalık yaşa gelmiş ve gerekli aşılamalan yapılmış kediler 
barınak gibi alanlarda toplu beslenebilir. Daha küçük yaşlarda bireysel bes-
leme yapılmalıdır. 

Daha önce belirtildiği gibi lcurtardma sonrası hazır ticari kedi sütü karışımları 
(toz veya sıvı) haricinde uzun vadede besleme yapmak yavru kediler için ölümcül 
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olabilir. Ancak bu tür mamalann bulunmasına kadar acil besleme yapılması gerek-
tiğinde aşağıdaki forrnülasyon geçici olarak kullanılabilir: 

• 200-250 g UHT tam yağlı süt (tercihen keçi ancak inek sütü ile de yapılabilir) 

• 2 yumurta sarısı 

• 1 çay kaşığı sıvı yağ 

• 	1 damla pediatrik vitamin karması (eczaneden alınabilir) 

Yukandaki malzemeler iyice kanştınlir ve yavruya verilmeden ılıklaştınlın 
Buzdolabında saklanır. 
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Bölüm 15 
AFETZEDE GEVİŞ GETIREN HAYVANLAR VE 

ATLARIN BESLENMESİ*  

Çiftlik hayvanları; yüzyıllar boyunca insanoğlu ile birlikte yaşamaya adapte ol-
muş, beslenme, barınma ve korunma karşılığında insanların gıda, giyinme, ulaşım 
ve iş gücü gibi ihtiyaçlarını karşılamış tüm hayvanlardır. Ülkemizde bu kategoride 
değerlendirilen hayvanlar sığır, koyun, keçi ve atlardır. Özellilde paranın ticarette 
bir değer olarak kabul edilmesi ve bu hayvanların da para karşılığında alınıp satıl-
maya başlaması ile birlikte insanlar daha fazla maddi güç elde etmek amacıyla bu 
hayvanları büyük sürüler halinde yetiştirmeye çalışmış, teknolojik ve genetik iler-
lemeler sayesinde de az sayıda insan ile büyük sürüler idare edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu nedenle artık günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hayvancılığın 
yoğun olduğu bölgelerinde kişi başına yetiştirilen hayvan sayısı giderek artmakta-
dır. Ülkemizde de hayvancılık alanında yapılan gelişmeler, destek ve teşvikler ne-
deniyle çiftlik hayvanları hızla aile tipi işletmelerden büyük kapasiteli sürülere sa-
hip entansif işletmelere doğru kaymaktadır. Bu nedenle yetiştiricilikle ilgili diğer 
disiplinlerde olduğu gibi besleme yönetimi de sürü bazında değerlendirilmektedir. 
Dolayısıyla afetzede hayvanlarm beslenmesinde izlenecek yollarda da bu bakış açısı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak afetzede hayvanların beslenmesine geçme-
den önce çiftlik hayvanlannm besleme prensipleri ve besin madde ihtiyaçları ile 
ilgili genel bir bilgilendirme yapmaya ihtiyaç vardır. 

Çiftlik hayvanları içerisinde en büyük yeri geviş getiren (ruminant) hayvanlar 
(sığır, manda, koyun, keçi) tutmaktadır. Aslında geviş getiren hayvanlar sindirim 
sistemlerinin anatomo-fızyolojik yapılan sayesinde tüm hayvanlar içerisinde özel 
bir konuma sahiptirler. Bu hayvanların mideleri dört bölmeye ayrılmış (rumen, 
retilculum, omasum, abomazum) olup her bir bölme sindirime ilişkin farklı bir gö-
revden sorumludur. Halk arasında rumene işkembe, retikuluma börkenek, omasuma 
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lorkbayır, abomazuma da şirden adı verilir. Içlerinde en büyük hacme sahip olan ve 
bu hayvanlan özel kılan bölme işkembedir. İşkembe yapı itibariyle büyük bir fer-
mentasyon fıçısı gibidir. Yaldaşık 150 litreye ulaşan hacmi (sığır ve manda,) ve 
içerisindeki mikroorganizmalar (bakteri, maya, mantar ve protozoolar ) sayesinde 
insanların tüketemeyeceği nitelikte, selüloz (lif) oranı çok yüksek (>%18) kaba 
yemleri (yonca, fiğ, saman vb.) sindirerek hayvanın kullanabileceği besin maddele-
rine (uçucu yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller) dönüştürür. Bu müthiş yem 
dönüştürme kinetiği sayesinde geviş getirenler insanların sofralarına ortak olmadan 
hayatlarını idame etmekte ve insanlara yüksek kalitede besin maddesi içeren gıdalar 
sunmaktadır. Dolayısıyla beslenmeleri için kendilerine sunulan rasyonlar da bu 
sindirim mekanizmasma uygun olmalıdır. Örneğin geviş getiren hayvanlar tamamen 
kaba yem ile beslenebilirler ancak tamamen tahıl veya küspe gibi lif içeriği düşük 
hammaddelerle beslenemezler. Aksi halde toplu ölümlere yol açabilecek büyük 
çaplı metabolik hastalıklar baş gösterir. Çünkü geviş getiren hayvanların sağlıklı bir 
şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri işkembelerinde yaşayan milcroorganizma-
lann sağlığı, sayısal dengesi ve birbirleri arasındaki uyuma bağlıdır. 

Geviş getiren hayvanlar beslenirken doğalan gereği çok miktarda yemi büyük 
lokmalar halinde çiğnemeden yutar. Aslında bu işlemin amacı yemi sindirime hazır 
hâldelci bir bulamaç haline getimıektir. Bu doğrultuda rumen hızla yem ile doldum-
lur ve mekanik doygıınluk sağlanır, yem rumen sıvısı ve buradaki mikrorganizmalar 
ile kanştınlır daha sonra tekrar ağıza getirilerek "geviş getirme" olarak adlandırdı-
ğımız uzun uzun çiğneme işlemi gerçekleştirilir. Geviş getirme esnasında büyük 
miktarlarda salya salgılanır ve yem partikülleri mekanik olarak parçalanarak yemin 
yüzey alanı genişletilir. Böylelikle yemlerin ön sindirimi tamamlanmış olur. Meka-
nizmanın mükemmel ahengi burada kendisini gösterir. Çüıllcü yem tüketimi esna-
sında ayakta olan hayvanlar hızla bu işlemi tamamlar, çiğneme ise dinlenme ve 
yatış döneminde gerçekleştirilir. Böylelikle hayvanlar uzun süre ayakta kalarak 
büyük kütleli vücutlarını taşımak zorunda kalmaz. Geviş getiren bir hayvanın haya-
tının 1/3'ünü geviş getirerek harcadığını düşünürsek bu işlemi dinlenme esnasında 
yatarak yapmasının önemini daha iyi anlayabiliriz. Geviş getirme sıkhğı ve süresi; 
hayvana verilen yemin selüloz miktarı, yemin partikül büyüklüğü ve sindirilme 
derecesine göre değişir. Ayrıca rumendelci mikroorganizma popülasyonun dengesi-
ni korumaya yönelik sistemlerden birisi olan "ph" geviş getirme esnasında salgıla-
nan salya tarafından optimize edilir. Bu nedenle gerek hayatm normal akışı gerekse 
afet durumunda geviş getiren hayvanların beslenmesinde bu sindirim mekanizması-
nın düzgün işleyebilmesi için rasyonun ana hammaddesini sindirilebilirliği yüksek 
kaba yemler oluşturmalıdır. Bir başka dikkat çekici husus da fermentasyon gazlan- 
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dır. Bu yoğun fermentasyon trafiği esnasında rumende büyük çapta fermentasyon 
gazı, özellikle de metan gazı birikir. Biriken gazlar geğirme (ruktus) ile dışarıya 
atılır. Ergin bir sığır atmosfere geğirme ile 600 It gaz bırakır. Bu miktar bile rumen-
de gerçekleşen fermentasyonun düzeyini anlamamız açısından yeterlidir. 

Geviş getiren hayvanlann beslenme prensiplerini belirlerken edinilmesi gereken 
ilk bilinç; geviş getiren bir hayvana bakıldığında onu müstakil tek bir hayvan gibi 
değil de milyarlarca bakteri ile birlikte yaşayan bir sürü olarak görmek gerekir. 
Çünkü rumende hayvanla beraber simbiyotik bir yaşam kurmuş olan bu mikroorga-
nizmalann sağlığı hayvanın sağlığını direkt olarak etkiler. Dolayısıyla bu tek hay-
vanı beslerken milyarlarca canlının bir arada bulunduğu total düzeni bozmamak 
gerektiği daha açık bir şekilde anlaşılacaktır. 

Geviş getiren hayvanlar doğduldannda bahsedilen tüm bu sindirim mekanizma-
smdan farklı ve rumende selüloz sindiriminden mahrum doğarlar. Çünkü hayatın ilk 
günlerinde rumen henüz gelişimini tamamlamamıştır. Diğer iki bölüm olan retikulum 
ve omazum ile birlikte küçük birer kesecik gibidıirler. Sadece abomazum sindirimi 
başlatacak mekaniğe sahiptir. Bu nedenle geviş getirenler doğduldannda ne geviş 
getirir ne de sindirim gazın' geğirme ile atar. Çünkü henüz ortada rumen fermentas-
yonu olmadığı için rumende gaz birikimi de yoktur. Dolayısıyla bu hayvanların yav-
ruları hayatlarının ilk aylarında tek midelilerin yavruları gibi beslenirler. Yani sadece 
süte ihtiyaç duyarlar. Öyle ki yaşamın ilk 2 ayında hayvanlar süt emerken rumen, 
retikulum ve omazum aynı düzleme gelir ve yassılaşır. Böylece yemek borusu, açılan 
bu oltık ile direkt olarak abomazuma ulaşır ve diğer üç sindirim bölmesi by-pass edi-
lerek süt asıl sindirileceği kısma gelir. Geviş getiren hayvanların yavruları anneleri ile 
bultmdurulduldarmda 6-7 ay boyunca sadece süt içerek hayatlarını idame ettirebilir. 
Ancak ticari işletmelerde bu durum ekonomik olmadığı için yavrular hızla yeme 
adapte edilerek 2 ay içerisinde sütten kesilir. Rumen gelişimi 6 ayda tamamlamr. 
Ancak ilk birkaç ay sonrasında kaba yem sindirimi yavaş yavaş başlar. Bu süreçte 
rumen hacmen genişler ve kaslan güçlenir. Bu gelişimi hızlandırmak amacıyla doğum 
sonrası 2. aydan itibaren buzağı, kuzu, oğlak ve malaklara sindirebilirliği yüksek kaba 
yem verilebilir. Burada önemli olan tahıl ve küspe kanşımından oluşan konsantre yem 
karmasıdır. Bu yem karması sütten kesime yaklaştıkça yavrunun besin madde ihtiya-
cını karşılayabilmek için kullanılır. O nedenle bu amaca uygun olarak formülasyonda 
biyolojik değeri yüksek (esansiyel aminoasitler) proteinlerce zengin küspeler (yüksek 
proteinli pamuk tohumu küspesi, soya fasülyesi küspesi, mısır glüteni vb.) ve nişasta 
sindirebilirliği yüksek tahıllar (mısır, buğdayi arpa) kullanılmaktadır. Aynca sütün 
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demir ve iyot gibi iz elementlerden fakir olduğu unutulmarnalı, bu eksiklik konsantre 
yem karmalanyla giderilebilmelidir. 

Sığırlar ülkemizde yetiştiriciliği en çok yapılan çiftlik hayvanlanndandır. Şuan-
da sayılan yaklaşık olarak 16 milyon civarında olup ülkenin dört bir yanında ve tüm 
iklim koşullarında hayvancılığın lokomotifi konumundadırlar. Sığırlar verim özel-
liklerine göre besi ve süt sığırları olmak üzere ikiye ayrılır. Süt sığırı yetiştiriciliği 
yapan işletmeler aynı zamanda damızlık işletmeler olup gerek kendileri gerekse 
besi işletmeleri için hayvan materyali temin eder. O nedenle besi işletmelerinde 
farklı yaş, ırk ve kilolarda erkek besi sığın bulunurken süt işletmelerinde ise buzağı, 
dana, düve, sağmal sığır olmak üzere her yaştan ve gelişme döneminden hayvan 
bulunur. Dolayısıyla iki sektör farklı miktarda ve türde yem hammaddesi, makina 
ve ekipmana ihtiyaç duyar. Sığırların beslenmesinde her iki tip hayvan için de ortak 
olan koşul; hayvanlann canlı ağırlıklarnım %2'si düzeyinde kuru maddeye (yemin 
suyu uçurulması sonrasında kalan kısım) ihtiyaç duymalarıdır. Gerek olağan gerek-
se olağan dışı koşullarda sığırlar için rasyon hazırlarken bu düzey göz önünde bu-
lundurularak hesaplama yapılmalıdır. 

Genel olarak besi sığırları, süt sığırlarma oranla daha mütevazi bir rasyonla besle-
nir. Yüksek oranda konsantre yem tüketmelerine karşın kaba yem, kaliteli protein, 
esansiyel aminoasit, esansiyel yağ asidi, vitamin ve mineral ihtiyaçları çok daha azdır. 
Ülkemizde genellilde besi sığırları yoğun miktarda konsantre yem kannasma (besi 
yemi) ilave edilen bir miktar saman ya da yonca ile beslenmektedir. Özellikle arpa 
hasatının yüksek miktarda yapıldığı iç Anadolu illerinde (Konya, Aksaray, Ankara 
vb.) besi sığırlannm temel yem hammaddesi arpa ezmesidir. Besi sonuna yaldaşılan 
aylarda rasyonda hayvan başına günlük arpa kullanımı 9-10 kg'a kadar çıkar. Arpa ile 
birlikte yüksek proteinli (%26-30 Ham Protein) konsantre yem lcarması (besi yemi), 
saman ve yonca verilerek besi sığırlannın rasyonu kolaylıkla hazırlanabilir. Ancak 
arpa rumende çabuk sindirilen nişastalarca zengin bir yem hammaddesi olduğu için 
bu gibi bir besleme düzeninde hayvanların beslenme hastalıkları yönünden sürekli 
takip edilmesi gerekir. Ayrıca böyle bir besleme şablonunda salyadan sentezlenen 
sodyum bikarbonat rumen ph'smın optimizasyonunda yeterli olmayacaktır. O nedenle 
rasyona ek olarak hayvan başına yaklaşık 100-150 gram sodyum bikarbonat ilavesi 
faydalı sonuçlar verebilir. Besi sonuna doğru yem tüketiminin dolayısıyla da riskin 
artmasıyla yine arpadan dolayı şekillenecek olumsuzluldan önlemek amacıyla rasyo-
na magnezyum oksit, canlı yada inaktif maya ve ligninaz enzimi üreten (Aspergillus 
oryzae ve niger vb.) mantar ekstraktlan da eklenebilir. 
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Süt sığırlaruun beslenmesi ise çok daha detaylı bir değerlendirme gerektirir. 
Çünkü her şeyden önce bir süt sığırı aynı zamanda damızlıık bir hayvan materyali- 
dir. Süt işletmelerinin ana amacı bir hayvanclan mülnlcün olduğunca fazla süt elde 
etmek olduğu gibi her sene bir yavru üretmesini de sağlamaktır. Aksi halde sürilde 
süt veriminin devamını sağlayacak genç damızlık hayvan sayısı, sürtide her yıl ya- 
pılması gereken hayvan revizyonunu (%15-25) karşılayamaz. Ülkemiz koşullarında 
hayvan sayısının yetersizliği nedeniyle sürekli yurt dışından milyonlarca dolar har-
canarak getirilen danuzlık gebe düveler bunun en büyük kanıtıdır. Dolayısıyla süt 
sığırlarnıdan mümkün oldukça yüksek süt veriminin yanı sıra yılda bir yavru alma 
hedefi milli menfaatlerimiz gereğidir. Süt sığırlarmın bulundukları işletmelerde 
sağhldı ve verimli bir şekilde uzun yıllar yaşayabilmelerinin en önemli koşulu; 
dengeli beslenmedir. Süt sığırları tüm dünyada; verim durumları (kuru, sağmal), 
gebelik durumları (yeni doğum yapmış, boş, gebe), süt verim düzeylerine göre 
gruplandınlır ve buna göre beslenir. Süt sığırların' dengeli bir şekilde besleyebil-
mek için önce bu hayvanların besin madde ihtiyaçlarının öğrenilmesi gerekir. Ame-
rika Birleşik Devletleri'ne bağlı Ulusal Araştırma Konseyi'nin (NRC, National 
Research Council) bu amaçla yayınlamış olduğu "Süt Sığırlan'nın Besin Madde 
İhtiyaçlan, 7. Revize Edilmiş Baskı, 2001 (Nutritional Requirements of Dairy Catt-
le)" adlı kitap süt sığırlarmın her yaşta ve verim durumunda tüm besin madde ihti-
yaçlarını ayrıntılı olarak açıklamakta ve tablolarla detaylandırmaktadır. Bu yayında 
da görüleceği gibi yıllar içerisinde genetik ilerlemeler ve ıslah çalışmaları ile süt 
verimi artan sığırların besin madde ihtiyaçları da hızla yükselmiştir. Bu nedenle 
birkaç yem hammaddesi ile süt sığırı rasyonu hazırlamak imkansız hale gelmiş olup 
birçok yemin bir araya getirildiği kompleks kombinasyonlar kullanılmaya başlan-
mıştır. Yine de bu hayvanların başlıca kaba yem kaynakları mısır silajı ve yonca 
olurken konsantre yem kaynağı olarak mısır, arpa, buğday, soya fasulyesi küspesi, 
ayçiçeği küspesi, pamuk tohumu küspesi, DDGS (Distile Edilip Kıu-utulmuş Tahıl 
Küspesi), mısır kepeği, buğday kepeği, razmol, bonkalit vb.'dir. Ayrıca normal 
şartlar altında rumendeki mikroorganizma faaliyetleri sayesinde üretilen B ve K 
vitamini, orta ve düşük verimli hayvanlarda yaşamın devamlılığım sağlayacak dü-
zeyde iken verim yükseldikçe ihtiyacı karşılayamamaya başlar. Bu nedenle süt 
verimi yükseldikçe hayvanların tüm vitamin ve minerallere olan ihtiyaçları da art-
maktadır. Rasyon hazırlarken bu hususlara mutlaka özen göstermek gerekir. 

Koyun ve keçi yetiştiriciliği son yıllarda artan göç ve yem hammaddelerinin ye-
tersizliği nedeniyle büyük sıkıntılar yaşasa da hala ülkemizde hayvancılığın (özel-
likle et üretimi) lokomotifi konumundadır. Son yıllarda devlet eli ile yapılan teşvik-
lerle sayılan 30 milyondan 40 milyon düzeyine çıkmış olsa da küçükbaş hayvancı- 
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lık hâlâ ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Oysa küçükbaş hayvancı-
lık sığırcılığa göre çok daha ekonomik ve kazançhdır. Çünkü küçükbaş hayvanlar 
kaba yemi büyükbaşlara göre çok daha etkin değerlendirir. Ancak bu özellikleri 
aynı zamanda koyunculuk sektörünün en büyük sorunlarından birisidir. Çünkü kü-
çükbaş hayvanlar sağlıklı ve verimli bir şekilde yaşayabilmek için geniş mera ve 
otlaklara ihtiyaç duyar. Maalesef ülkemiz bu konuda zengin değildir. Doğal mera-
lardaki otların besin madde yönünden yetersiz oluşuna engebeli ve dağlık arazilerin 
çokluğu ve doğu illerimizdeki terör tehlikesi de eldenince ülkemizde meraya dayalı 
besleme neredeyse imkânsız hâle gelmiştir. Maalesef tarım arazilerinin büyük ço-
ğunluğu da insan gıdası üretiminde kullanılmaktadır. Dolayısıyla yapay mera oluş-
turma fikri de insanlara aşılanamamış, onun yerine orta düzeyde verimli topraldar 
dahi sadece tarıma ayrdmıştır. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği popülaritesini yitirmiştir. Ancak iklim ve doğal mera koşullarının 
elverdiği ölçüde küçük baş hayvancılık özellikle Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz ve 
Güney Doğu Anadolu'nun bir kısmında yürütülmeye çalışılmaktadır. Yeterli mera 
otu varlığında koyunlar dişleri ile ısırarak otun büyük bölümünü tüketebilir, keçiler 
ise özellikle dağlık bölgelerdeki ağaç yaprakları ve çahları tüketir. Koyun ve keçiler 
birlikte merada otlayacak olurlarsa; enerji değerlendirebilirlikleri benzer olmakla 
birlikte keçiler kaba yemin selülozımdan daha etkin faydalanır ayrıca protein biyo-
yararlammı da fazladır. Ancak kültürel özellikler, tüketim alışkanlıkları ve piyasa 
koşulları nedeniyle koyun eti daha yüksek fiyata satıhr. Bu nedenle yetiştiricilerin 
birinci tercihi çoğu zaman koyunculuk olmaktadır. Merada otlayan koyun ve keçiler 
hem egzersiz yapma imkânı bulur hem de kaba yem ihtiyaçlarının neredeyse tama-
mını bu yolla karşılayabilirler. Bunu sağlayabilmenin ön koşullarından birisi de 
çobandır. Çoban tecrübeli ama aynı zamanda dağ ve mera koşullarında yaşayabile-
cek kadar genç olmalıdır. Ancak günümüzde kırsal alandaki genç nüfusun büyük 
şehirlere kayması ile birlikte genç ve bilinçli çoban bulmak da oldukça zorlaşmıştır. 
Bu nedenle mera inıldnı olan bölgelerde de çoban yetersizliği nedeniyle küçükbaş 
hayvancılık yeterince etkili bir şekilde yapılamamaktadır. 

Mera otları= yoğun bir şekilde doymamış yağ asidi, kalsiyum, beta karoten (a 
vitamininin ön maddesi) ve alfa tokoferol (e vitamininin ön maddesi) içermesi se-
bebi ile koyun ve keçiler az miktarda konsantre yem takviyesi ile rahatlıkla besle-
nebilirler. Ancak mera otları özellikle tuz ve fosfor konusunda yetersizdir. O neden-
le uzun süre meraya dayalı beslenen koyun ve keçilere bloklar hâlinde tuz verilmeli 
ya da dinlenme yerlerinde önlerine su ile birlikte kaya tuzu konulmalıdır. Konsantre 
yem karması ile takviye yapılırken fosfor oranı iyi hesaplanmah ve eksiklik mutlaka 
giderilmelidir. 
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Koyunlarda gebeliğin son iki ayı çok risldidir. Özellilde çoklu gebelik (ikiz, 
üçüz ya da daha fazla) durumunda mera °tulum enerji düzeyi yetersiz kalır. Bu 
nedenle hayvanlara verilen konsantre yem takviyesinin (hayvan başı 1-2 kg/gün) 
artırılması gerekir. Bu küçük ek katkı belki işletmeciler için maliyet artışı nedeniyle 
görmezden gelinir ama sonuçları çok yıkıcı olabilmektedir. Bu dönemde yetersiz 
enerji ile beslenen koyunlarda gebelik sonlanabilir, yavrular anne karnında ölebilir 
ve anneyi de zehirleyerek onun da ölmesine neden olabilir. Bu hastalık metabolik 
bir hastalıktır ve "Gebelik Toksemisi" olarak adlanchnlır. Gebelik toksemisi çok 
sinsi bir şekilde ilerler ve ilk belirtileri maalesef yavru atmadır. Bu gözlendiğinde 
ise çok geç kalmmış demektir. Çünkü koyunlarm beslenmesi sürü bazmda yapıldığı 
için sürüdeki tüm ileri gebe koyunlar potansiyel hasta demektir. Artık her gün birer 
ikişer atık ve ölümler görülmeye başlayacalchr. İşte küçük meblağlar ile engellene-
bilecek bu hastalık ortaya çıktığında büyük kayıplara yol açar. 

Atlar, yaşadığımız coğrafyada özel bir öneme sahiptir. Yıllar boyunca özellikle 
ulaşımda insanoğlunun vazgeçilmez taşıtı olan bu hayvanlar Çanakkale savaşı ve 
milli mücadelemizin doruğu olan Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimiz ile birlikte kah-
ramanca savaşmış ve şahadete ulaşmış atalarımız ile birlikte kanlarıyla üzerinde 
gezindiğimiz topraldan sulamışlardır. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte ula-
şım hizmetinde kullanılmalan neredeyse tamamen bitmiştir. Günümüzde at yetişti-
riciliğinin yegane sektörü spor atçılığıdır (konkur ve düz koşu atı). Bu sektör dünya 
çapında oldukça büyük oranda yatırımların yapıldığı prestijli bir sektördür. Ülke-
mizdeki diğer çiftlik hayvanlanna oranla sayılan az olmasma rağmen katma değer-
leri çok yüksektir. Bu nedenle gerek devlet elinde gerekse özel sektörde bulunan at 
çiftliklerinde besleme bilimi hak ettiği ilgi ve özeni görmektedir. Çiftliklerde atlar 
suni şeklinde değil, bireysel olarak günlük hazırlanan rasyon formülasyonlanna 
göre beslenir. Böylelikle damızlık kısraklann yılda bir tay vermesi, kaliteli aygırla-
lin ise 6 ayda yaklaşık 200-300 aşım yapması hedeflenir. Taylarm ve yaman atların 
beslenmesi ise idman programının yoğunluğuna göre belirlenir. 

At rasyonlannın içeriği sindirim sistemlerinin anatomik yapısı ile ilişkilidir. Atla-
rın alt çeneleri üst çeneye göre daha geniştir. O nedenle çiğneme işlemi her lokmada 
sadece bir tarafta gerçekleşir. Salyalannda ise enzim bulunmaz ama salya kaba yemin 
ıslatılıp kayganlaştmlması adına çok önemlidir. Atların yemek borusu tek yönlü bir 
hareket yapabilir. Bu nedenle kusamazlar. Atların midesi diğer büyük cüsseli hayvan-
lara göre çok küçüktür (hacmen 8-12 litre). Örneğin domuzlann midesi atların mide-
sinden daha büyüktür. Bu nedenle beslenme bozulduklarmdan kaçınmak için atları az 
ve sık beslemek gerekir. Safra keseleri yoktur. Sindirim sistemleri sürekli yemeye 
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göre adapte olduğu için safrayı biriktirecek bir depoya da ihtiyaç duyulmaz. Üretilen 
safra sürekli bir şekilde (300 ml/sn) ince bağırsaklara akar. 

Atların kalın bağırsaklan; sekum, büyük kolon, küçük kolon ve rektum olarak bö-
lünmüş olup toplam uzunluğu 8 metre civanndadır. İneklere oranla atların bağırsak 
hacimleri %60 daha fazladır. Atlarda selüloz sindirimi selcumda bulunan mikroorga-
nizmalar tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle atların beslenmesinde de kaba yemler 
kullanılır. Selcuma ulaşan kısmen sindirilmiş yemler uçucu yağ asitlerine kadar parça-
lanır ve buradan kan damarlarına emilir. Bu sayede kaba yem enerjisi etkin bir şekilde 
kullanılmış olur. Sığırların rumeninde olduğu gibi atlarda da sekumda ciddi miktarda 
suda eriyen vitamin üretimi vardır. Ancak bu iki hayvan türü arasındaki en büyük fark 
kaba yemin proteininin değerlendirilmesindedir. Sığır rumenindeki milcroorganizma-
lar yem proteinini parçalar ve tekrar sentezler. At selnununda da bu parçalama ve 
yeniden sentezleme işlemi ayın şekilde gerçeldeşir. Fakat üretilen protein sığırlarda 
ince bağırsağa uğradığı için burada aminoasitlere kadar yılemlamp emilebilir. Atlarda 
ise kaba yemden üretilen mikmbiyal protein ince bağırsağa uğrarnaz ve dişi(' ile atılır. 
O nedenle atlar kaba yemin proteininden yararlanamazlar. 

Görüldüğü üzere yaşam olağan akışında seyrederken dahi çiftlik hayvanlaruun 
beslenmesi için gerçekleştirilen uygulamalar büyük dikkat ve özen gerektirir. Her 
hayvan türüne göre ayrı yem hammaddesi ve formülasyona ihtiyaç vardır. Herşey-
den önce hayvanlar tanınmalı, besin madde ihtiyaçları bilinmeli, yem hammaddele-
rinin özellikleri iyi anlaşılmalı ve ancak bundan sonra formülasyon aşamasına geçi-
lerek yem hazırlanmalıdır. Fakat afet esnasında ve sonrasında insanoğlunun başta 
kendi can güvenliği ile ilgili endişesi ve paniği olmak üzere çok başka öncelikleri 
olmaktadır. Gelişen afetin büyüldüğüne göre yaşanan kayıplar insanları maddi ve 
manevi bir şekilde olumsuz olarak etkilediği gibi bölgenin iş gücünü de büyük öl-
çüde zarflatır. Bu nedenle afetzede çiftlik hayvanlarının beslenmesi belli ölçülerde 
standart uygulamaların dışına çıkacalctır. 

Sürüler halindeki çiftlik hayvanları= gelişen afetin türü ve büyüklüğüne göre bir 
yere transferi, yem hammaddelerinin zarar görmeden muhafaza edilmesi ve gereki-
yorsa transferi, bozulmuş ya da zarar görmüş yemlerin ayıldanması, hayvan türüne 
göre rasyon hazırlama ve hayvanlara sunma işlemleri büyük çapta bir organizasyon 
ve iş gücü gerektirir. Ayrıca yine normal yaşam standartlarmda çiftlik hayvanlarmın 
beslenmesi amacıyla kullanılan makine ve ekipmanlar (traktör, yem karma makinası, 
kepçe vb.) da kısmen ya da tamamen kullamlmaz hale gelebilir. Bu durumda iş gücü-
ne olan ihtiyaç daha da artar. Tüm bu koşullar elbette ki çiftlik hayvanları= beslen-
mesini etkileyecek, yaşamın normal akışında seyrettiği durumlarda uygulanan besle- 
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me şablonları ve yem yönetiminden sapmar gerektirecektir. Ancak burada üzerinde 
durulması gereken nokta; bu olumsuz koşullar altında hangi besleme prensiplerinden 
taviz verileceğine doğru karar verilmesidir. Her şeyden önce hayvanların "sindirim 
fizyolojilerine uygun beslenmesi gerekliliği" vazgeçilmez bir kural olarak benimsen-
melidir. Çünkü afetzede hayvanların bu süreci sağlildı ve mümkün olduğunca az 
kayıpla atlatmaları, afet sırasında ve sonrasmda yapılacak olan besleme ile doğrudan 
ilişlcilidir. Bu süreçte mutlaka taviz vermek gerekiyorsa ilk olarak verim kriterleri alda 
gelmelidir. Normal şartlarda mümlcün olduğunca çok verim almaya çalıştığımız hay-
vanlardan afet sırasında ve sonrasındaki rehabilitasyon sürecinde daha az can kaybı 
yaşamak adına münalcün olduğunca az verim almaya, hatta mümlcünse hiç almamaya 
çalışılmalıdır. Çünkü çiftlik hayvanları hayvansal ürün üretirken adeta bir işçi gibi 
çalışmaktadır. Bu onları hem bedenen hem de metabolik olarak yormaktadır. Örneğin 
normal şartlarda günde 50 litre süt üreten bir süt ineği bu amaç için yine günde 3 defa 
sağılmakta, meme bezinde yaldaşık olarak 2 kg yağ, 2,5 kg şeker, 1,5 kg protein sen-
tezlemektedir. Tüketmiş olduğu yem çoğunlukla bu ihtiyacı karşılamaz ve hayvan bu 
düzeyde verim üretebilmek için daha önce depoladığı besin maddelerini kullanmak 
zorunda kalır. Böylece hem bedenen hem de metabolik olarak yorulur ve tüm hasta-
lıklara karşı direnci düşer. Bu nedenle afetzede bir inekten beldenilmesi gereken önce 
yaşaması olmalıdır. Çünkü hayat normal akışına geldiğinde bu hayvan insanoğluna 
hizmetine kaldığı yerden devam edecektir. Bir başka önemli nokta ise; afetzede hay-
vanlarda bakım ve besleme önceliğidir. Burada öncelik genç ve dişi hayvanlardadır. 
Önce bu hayvanların sağlık ve beslenme koşullarını iyileştirmeye çalışılmalıdır. Çün-
kü olası can karplarmdan sonra sürünün devamlilığını sağlayacak olan hayvanlar 
bunlardır. Ayrıca gençler erginlere göre çok daha zayıf bir metabolizrcıaya sahiptir. O 
nedenle ilk müdahale ve hayat kurtarıcı uygulamalara bu gruptan başlanmalıdır. 

Afet sırasında uzun süre aç kalmış ve sonrasında lcurtardmış çiftlik hayvanları= 
beslenmesinde de çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle at ve sığırlar uzun süren açlık 
sonrası ilk birkaç gün sadece kuru kaba yem ile beslenmelidir. Bu esnada saman, kuru 
çayır otu ve yonca kullanılabilir. Konsantre yeme ise birkaç gün sonra geçilmelidir. 
Aksi halde önemli sindirim problemleri ve kayıplar yaşanabilir. Konsantre yeme geçi-
len ilk günlerde ise öncelik selüloz içeriği yüksek olan yem hammaddelerinde (pamuk 
tohumu küspesi, çiğit, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, razmol, mısır kepeği vb.) 
olmalı, kolay sindirilebilir, nişasta ve yağ oranı yüksek hammaddelerden (mısır, kuru-
tulmuş ve distile edilmiş tahıl küspesi DDGS, arpa, buğday vb.) ise kesinlilde kaçı-
nılmalıdır. Atlar uzun süre açlık sonrası beslenme rejimindeki değişimlere karşı çok 
hassastır. O nedenle kurtarma sonrası bu hayvanlara kaba yem verilirken 2-3 öğüne 
bölmek daha faydalı sonuçlar verecektir. 
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Aşırı soğuklar, kar firlinalan ve şiddetli don olaylarında çiftlik hayvanlamun bes-
lenmesinde kullanılan tüm yem hammaddeleri de donma riski ile karşı karşıya olacak-
tır. Hayvanların donmuş olan yemi tüketmeleri hem riskte olan sağlıklarını daha büyük 
oranda riske atacak hem de yem tüketimlerini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileye-
cektir. Özellikle sığır ve mandalann üst dişlerinin olmadığı da göz önünde bulundum-
lursa donmuş olan kütleleri ısırarak knmalan mümlcün olmayacak ve büyük parçalar 
hâlinde yutmak zorunda kalacaklardır. Büyük buzlu parçalar hâlinde yutulan yem 
çiftlik hayvanlarında önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirecektir. Bu gibi koşul-
larda sığırlarda Hoflund Sendromu (Vagus indigesyonu), atlarda kolik gibi kısa sürede 
müdahale edilmezse hayvanları ölüme götürecek hastalıklar gelişebilir. Ayrıca yine 
donmuş yemleri tüketen tüm çiftlik hayvanlarında sindirim kanalmdaki mikroflora 
olumsuz yönde etkilenecektir. Bu durumda da timpani, abomazum deplasrrıarn, ishal 
gibi hastalıkların gelişmesi kaçmılmazdır. O nedenle kar fırtınası ve don olaylarında 
hayvanların vücut sıcaklildannı koruma adına önlemler alırken depodaki kaba ve kon-
santre yemlerin donmasım engelleyecek önlemler alınmalıdır. Bu arada unutulmamalı-
dır ki silaj, şeker pancar' posası ve narenciye posalan gibi su içeriği yüksek yeniler çok 
daha çabuk donmalctadır. O nedenle alınacak önlemlere ilk olarak bu yemlerin bulun-
duğu depolardan başlanmalı, önce bu bölgelerin sıcaklığı yükseltilmelidir. Bu gibi afet 
durumlarında uygulanacak en iyi yöntemlerden birisi de hayvanları yemlerin bulundu-
ğu alana getirmektir. Böylelikle yapılacak önleyici ve koruyucu tedbirler hem hayvan-
lar hem de yemlerin donmasını engelleyecelctir. Ayrıca yemi hayvana ulaştırmak gibi 
bir sorun olmayacağmdan iş gücü azalacaktır. 

Kar firlinalarmın bir başka olumsuz etkisi de çığlardır. Özellilde meraya dayalı 
besleme yapılan yörelerde kışın yetersiz de olsa hayvanların mekanik doygunluğu-
nu sağlama amacıyla mera kullandıyorsa bu tehlike mutlaka göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Eğer mera bir süre çığ altında kalacak olursa hayvanlara yedirmek üzere 
depoda en azından bir miktar saman bulundurulmalıdır. 

Kuraklık genellikle yavaş yavaş gelişen sinsi bir afettir. Kuraklikta hayvanları bes-
lemek için yeterli su bulanamayacağı gibi yine hayvan yemi olarak kullanılacak olan 
kaba yem üretimi de sekteye uğrayacalctır. O nedenle hayvancılığın yoğun olduğu 
bölgelerde mutlaka her yıl tarlada kuyulann durumu, yer altı su kaynaklarının yeterli-
liği, yağış düzeyi gibi kuraklık ile ilgili parametreler takip edilmelidir. Kuyularda su 
azaldığı dönemlerde ve yer altı su kaynaklarının yetersiz kalmaya başladığı durumlar-
da özellikle mısır silajı gibi taban suyunu aşırı miktarda emen ve hapseden yemlik 
bitkilerin üretimi azaltılmalıdır. Bu gibi koruyucu önlemler kuraklık başlamadan önce 
bölge insanının zaman kazanmasma ve duruma göre pozisyon almasmda etkili olur. 



Afetzede Geviş Getiren Hayvanlar ve Atların Beslenmesi 	 227 

Kuraklık hayvancılık sektörünü önemli düzeyde etkileyen ve çözümü en pahalı 
afetlerden birisidir. Kuraldık kaba yem ve tane yem üretimini olumsuz etkilediği 
gibi kuraklık peşi sıra açlığı da beraberinde getiren yönüyle de dikkat çekınektedir. 
Kuraldık boyunca yeşil yem bitkilerinin yetersizliğinden dolayı özellikle ruminant 
ve atlar tarafından toksik olan zehirli bitkiler tüketilebilmektedir. Kuraklık süresin-
ce zehirli bazı bitkiler yeşil kalmaları bu bitkilerin tüketilmesini kolaylaştırmakta-
dır. Bu grup hayvanlar lcuraldık sonrası aç bir şekilde dışarıda bırakılacak olursa 
açlıktan dolayı zehirli otları yiyebilirler bunun için kuraklık sonrası hayvanlann bir 
miktar kaba yem verilerek dışarı çıkarılması daha doğrudur. Normalde hayvanlar 
çok aç kalmadıkça zehirli bitkiler hayvanlar tarafından lezzetli olmadıkları için 
tüketilmemektedir. 

Afet sırastnda çiftlik hayvanlarına kısa süre için uygulanabilecek beslenme 
tablosu 

Hayvan 
Türü 

Günlük Su Ihtiyacı 
(Yaz Aylarında 
Artacaktır) 

Günlük Yem ihtiyacı 
Hayvan başı 

Süt Sığırı Laktasyonda 25-35 L 10 kg kuru ot 

Kuru Dönemde 25-35 L 10 kg kuru ot 

Düve 10-20 L 3-5 kg kuru ot 

Yavrusu ile birlikte 30-35 L 5-8 kg kuru yonca 

Buzağı (180 kg CA) 10-20 L 3-5 kg kuru yonca 

Koyun Kuzu ile birlikte 7 L 2,5 kg kuru ot 

Gebe Koyun 5 L 1,5 kg kuru ot 

Kuzu 4 L 1,5 kg kuru ot 

At 450-500 kg CA 15-45 L 10 kg kuru ot 
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Bölüm 16 
AFETZEDE KANATLI HAYVANLARIN 

BESLENMESİ*  

Kanadı hayvanlar ağızlannda diş olmaması gagalanyla yiyeceklerini alma zo-
runda oluşlan, sindirim sistemlerinin diğer hayvanlara göre kısa oluşu, sindirim 
sistemlerinde kursak ve taşlık bulunması ve büyük iki adet selcumlarmın varlığıyla 
temelde diğer hayvanlardan farklılık gösterirler. Kanathlar yem tüketimlerinde 
enerji doygunluğuna göre yem tüketim davranışı sergileyebilmeleri açısından da 
diğer hayvanlardan farklılık gösterir. Bu durum enerjice zengin yemlerin daha az 
tüketilmesi enerjice düşük yemlerin daha fazla tüketilmesiyle karşımıza çıkmakta-
dır. Sindirim sistemleri yaklaşık 2 hafta içinde enerjice düşük yoğunluktaki yemleri 
% 50 daha fazla tüketebilecek şekilde hayvanları desteldeyebilmektedir. Kanathlar 
vücut ısılarının yükseldiğiyle de (ortalama 41°C) dikkat çekmektedir. Bu yüksek 
vücut ısısı metabolik aktivitenin yüksekliğinin göstergesidir. Kanathlar yüksek 
metabolik aktivitelerinden dolayı stres faktörlerinden çok daha fazla eticilenirler. 
Alışık olmayan küçük bir kuşa enjeksiyon yapılması korkudan bu kuşun ölümüne 
dahi sebebiyet verebilir. Kanatlılara yapılacak müdahale de bu hususlann bilinme-
sinde yarar vardır. 

Genel olarak kanathlar doğada bitki tohumlan, otlar ve küçük böceklerle besle-
nirler. Kanathlann dişleri olmamasına rağmen taşhldan sayesinde oldukça sert tahıl 
tanelerini kolayca sindirebilirler. Bu hayvanlarda sindirim için taşlıklarında doğal 
olarak taş bulunur. Kanatlı grubundaki kuşların yetiştiriciliğinde ise bu vazifeyi 
yapması için ve gagalann düzenli gelişmesi için gaga taşları kullanılmaktadır. Kal-
siyum karbonat ve fosfor ağırlıklı bu taşlar kırılıp hayvanlar tarafindan alındıldann-
da taşhkta hem öğütme işleminde, hem de dişi kanathlann kalsiyum ihtiyacının bir 
kısmının karşılanmasında yardımcı olur. Dişi kanadı hayvanların yumurta vermele-
rinin beklendiği dönemde yoğun kalsiyum ve fosfor ihtiyacından dolayı günlük 
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kalsiyum ve fosfor ihtiyacının yiyecekler ile karşılanması gerekmektedir. Genel 
olarak kalsiyum ihtiyacı fosfor ihtiyacının yaklaşık 2 katına karşılık gelmektedir. 
Özellikle yumurtacı tavuldarda yumurta üretim döneminde ihtiyaç duyulan kalsi-
yum miktarı oldukça yüksek olup bu değer verimin en yüksek olduğu 25-40 haftalar 
arası dönemlerde yaklaşık % 4 civarıdır. Yumurtacı tavuklarda kalsiyum ihtiyamm 
yansı iri partikül olarak verilir ki bu sayede taşlıklann iyi bir öğütme işi yapabilme-
leri için taş ihtiyacı da karşılanmış olur. Kanathlann beslenmesinde diğer tek mideli 
hayvanlarda olduğu gibi sindirimi kolay olan gıdalar daha çok tercih edilir. Bu du-
rum et ve yumurta ticareti açısından değerlendirildiğinde daha çok önem arz eder. 
Ancak afetler sonrası arzu edilen yem hammaddelerinin temini her zaman mümkün 
olmayacağı göz önüne alınarak plan yapılması gerekmektedir. 

Kanatlı hayvanlarla insanlann birlikteliğinin en yaygın gerekçesi kanatlı hay-
vanlarm yumurtasından ve etinden yararlanılmak üzere beslenmesinden kaynak-
lanmaktadır. İnsanların kanatlı grubundaki hayvanlarla en fazla ilişkilerinin olduğu 
hayvanlar tavuldardır. Tavuklann yumurtası ve eti insanlar açısından oldukça yay-
gın tüketim alanı bulan gıdalardır. Bunun haricinde kaz, ördek, hindi ve bıldırcm 
tavuldardan sonra en fazla insanlar tarafından tercih edilen ve üretimi yapılan hay-
vanlardır. Bu hayvanlardan yüksek verina elde edebilmek için normalde rasyonla-
nnda bol miktarda mısır, buğday, soya küspesi, ayçiçeği küspesi vb. hammaddeler 
kullanılır. Ancak bu hammaddelerin kolayca temini mümkün olamayacağı zaman-
larda sadece arpa veya buğday gibi tahıl taneleriyle hayvanların genel ihtiyacının ilk 
önce karşılanması mümkündür. 

Bunlar haricinde evcilleştirilmiş nitelikteki kuşlardan muhabbet, kanarya, bül-
bül, saka, güvercin, papağan insanlar tarafından en fazla bulundurulan kuşlardandır. 
Bu kuşların beslenmesinde ağırlıklı olarak bitki tohumları tercih edilir. Özellikle 
protein ve yağ ağırlıklı beslenmenin gerekli olduğu durumlarda keten tohumu, ke-
nevir tohumu, kolza tohumu, susam, şalgam tohumu vb tohumlar kullanıhrken, 
nişasta ağırlıklı beslemesi gerektiğinde ise ak dan, san darı, kırmızı dan, yulaf, 
bulgur vb yem hammaddeleri kullanılabilmektedir. Bunlar haricinde vitamin kay-
nağı olarak ve kompleks karbonhidrat kaynağı olarak yeşil sebzeler ve meyveler de 
bu kuşlara verilebilir. 

Kanatlı gurubu hayvanlarda afet sonrası yaşanan stresin olumsuz etkilerini azal-
tabilmek adına sularına başta C vitamini olmak üzere suda eriyen vitaminlerin ilave 
edilmesinde yarar vardır. Yaralı hayvanlarla sağlam hayvanların birbirinden aynl-
ması oldukça önemli olup şayet buna riayet edilmez ise sağlam hayvanların endişe 
ve korkuyu kısmen atlatmalan neticesinde yaralı hayvanlara zarar verecekleri göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
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Evcil kanadı grubundaki hayvanlar yetiştirme şartlarına göre farklı besleme re-
jimlerine maruz kalmaktadır. Özellilde bu beslenme farklılığı ürün elde edilmesi 
için beslenen kanatlı hayvanlarda daha çok görülmekte elde edilecek hedef ürünün 
tanımlaması besleme rejimini doğrudan tanırrılayan özellik oluşturmaktadır. Örne-
ğin organik yetiştiricilik, alternatif yetiştiricilik ve ticari geleneksel uygulamalar 
arasında beslenme açısından farklılıklar mevcuttur. Bu beslenme farklılıklarında en 
büyük dikkat çekici husus ise yoğun beslenen hayvanlar ile daha az yoğunlulcta 
beslenen hayvanların mevcudiyeti olarak dikkat çekmektedir. 

Bu kapsamda afetzede hayvanlar şayet organik beslenen ve gezen hayvanlardan 
oluşuyorsa bu hayvanların serbest bir alanda yetiştirildiği düşünülerek hayvanların 
beslenme şekli otlamaya müsait olup yoğun bir besleme durumu söz konusu değil-
dir. Bu grup hayvanlara gün içinde sabah ve akşam 2 defa arpa veya buğday vererek 
ve ulaşabilecekleri su kaynaldanm hayvanların yakınlarına koyarak beslemek 
mümkündür. Bu hayvanların otlayabileceği genişlikte ve yeterlilikte çayır veya 
mera mevcut ise büyük ölçüde hayvanlar beslenme ihtiyaçlarını bu yeşil otlara da-
yalı bir şekilde gerçekleştirirken aynı zamanda yaşanan piskolojik travmanm atla-
tılmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu grup hayvanlar yaşadıkları ortamın 
onlarda oluşturduğu alışkanlık açısından afet bölgesindeki serbest alanlarda özellik-
le de çayır ve çimenlerin olduğu yerlerde rahatlıkla barındınlabilirler. Ancak bu 
alanlarda barmdınlacak hayvanların yabani hayvanlara karşı bir takım tedbirlerle 
korunması ve geceleyin kapalı alanlara alınabilmesi önemlidir. Ancak geleneksel 
ticari işletmelerdeki kafes ortamında banndınlan hayvanlar ise serbest ortamdaki 
şartlara ve beslenme davranışlarına kolay adapte olamayacakları için mutlaka bun-
lar için ortama adaptasyonlannın sağlanması için gerekli özen gösterilmelidir. Bu 
nitelikteki hayvanların ortama adaptasyonun sağlanması için en az 7 gün yem ve su 
her zaman bu hayvanların ulaşabileceği şekilde yakınlarında bulundurulmalı ve bu 
hayvanların uzaldaşmalarmı engellemek (tel örgü ve cit benzeri) için fiziki tedbirler 
alınmalıdır. 

Ördekler haricinde kanatlı hayvanların kursaklan vasıtasıyla yem tüketip tüket-
medikleri takip edilebilir. Ancak ördeklerde kursak olmadığı için daha dikkatli 
gözlem yapılarak yem tüketimlerinin gözle tespiti gerekmektedir. 

Ördek ve kazlar yem tüketimlerinde bol miktarda suya ihtiyaç duyan kanathlar-
dır. Bu hayvanların ayak yapılan da suda rahatça yüzmeye müsait nitelikte perdeler 
içerir. Ördek ve kazlann yemlerinin toz formda olmamasında yarar vardır. Yemlik-
lerin hemen yanında kolay içebilecelderi suyun olması önemlidir. 
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Yoğun beslenen yumurta yönlü beklenti olan hayvanlar (yumurta tavukları, ör-
dekler, bıldırcınlar, kazlar, hindiler vb) afet sonrası kurtulan hayvanlarda mevcut 
üretim düşük seviyede olsa bile devam edeceği için bu hayvanların yumurtaları/am 
toplanması ve hayvanlardan uzaklaştınlması önem arz etmektedir. Çürılcil bu grup 
hayvanlar serbest yetiştiriciliğe alışkın olmadıkları için yumurtaları toplanmadığı 
takdirde başta çatlak ve kırık yumurtalardan başlamak üzere kendi yumurtalarını 
yeme davranışı gösterebilirler. Bu durum ise şayet müdahale edilmezse bu hayvan-
larda alışkanlık oluşturabilir. Afet sonrası hayvanlann et ve yumurta üretirninden 
daha ziyade önce kendi sağlıklarını korumaları ve afet senaryosundan en kısa za-
manda uzaldaşmalan temel hedef olacağı unutulmamalıdır. 

Yoğun beslenen kanathlar her hangi bir afet sonrası binaları ve kafesleri yıkıl-
chysa yakın çevrede boş kafesleri olan işletmelere nakledilmeleri bu hayvanların 
yaşadıkları travmadan çıkışlannı kolaylaştıracaktır. Yeni naldedildikleri yerde ise 
önceden tükettikleri türden yemlerin verilmesiyle kalan sağlam hayvanlarla üretim 
devam ettirilebileceği söz konusudur. Şayet hayvanların başka bir yere naldi söz 
konusu değilse mümkün olan şartlara hızla adaptasyonlarının sağlanması için çaba 
sarf edilmesi gerekmektedir. 

Hayvanların önüne konulan yemler gün içerisinde tilketilebilecek şekilde plan-
lanmalı ertesi güne sarkmayacak şekilde yemler verilmelidir. Hayvanların gün için-
de tüketebilecekleri yemin verilmesi hayvanların sağlığı hakkında fikir verdiği gibi 
yemlerin bozulmasını da engellemiş olmakta aynı zamanda yemlerin aynşmadan 
tüketilmesini de sağlamaktadır. Yetişkin kanathlar 25°C üzerindeki çevre şartlarmda 
beslenmeleri gerekiyorsa hayvanların yemlerinin serin saatlerde verilmesi kanathla-
rm daha fazla ve daha rahat yem tüketimlerini sağlayacaktır. 

Afetzede hayvanlar yeterince tüylenmemiş nitelikte yavru hayvanlar ise banndı-
nlması planlanan alanın ısısmın kontrol edilebilir olması önemlidir. Yeterince tüy-
lenmemiş hayvanların 25-32°C çevre ısısına ihtiyaç duydukları göz önünde bulun-
durulmalıdır. Yeterince tilylenmemiş hayvanların beslenmesinde besin madde yo-
ğunluğu fazla olan ve sindirilebilirliği daha kolay olan öğütülmüş mısır daha yaygın 
kullanılır (maksimum rasyonun % 60) şayet mısır tedarik edilemez ise buğday bu 
maksatla kullanılabilir. Böyle küçük yavruların yem ve suya her daim ulaşabilecek-
leri nitelikte bannaklann planlanması gereklidir. 

Kurtarılan hayvan kuş türü ise doğasına uygun şekilde barındırıldığı kafes içeri-
sinde yüksek biçimde bir tünek bulundurulmalıdır. Bu tüneğin önüne konulan taze 
yem ve su sayesinde stres altında yeme davranışı anormal olan kuşların, bu davra-
nışlarının normale dönmesi sağlanabilir. 
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Kanatlı Günlük Su ihtiyacı Günlük Yem ihtiyacı 

Yumurtacı tavuk 100 hayvana 20 L 100 hayvana 8 kg yem 

Etçi piliç 100 hayvana 20 L 100 hayvana 4,5 kg yem 

Hindi 100 hayvana 45 L 100 hayvana 20 kg yem 

Büyük hayvanlarda bahsedilen değerlerin aksine birçok küçük kuş türü günlük 
olarak canlı ağırliklannın %30-75'i düzeyinde yem tüketmeye ihtiyaç duyar. Kuşla- 
rın metabolizma hızları çiftlik hayvanlanna göre oldukça yüksek olduğundan dolayı 
açlık ve susuzluğa daha az dayamrlar. Eğer bölgesel bir afet (sel, yangın, aşın kış 
şartlan vb.) söz konusu ise hem yabani hem de kafeste yaşamayan ancak şehir ya-
şamına adapte olmuş yan evcil kuşların hayatlarının idame ettirilmesine yardımcı 
olmak için yemlikler kullamlabilir. Yoğun kış şartlarına maruz kalan diğer yırtıcı 
hayvanların aksine genellikle kuşlar, yeni yem kaynakları aramak için keşif yap-
mazlar. Enerji konusunda oldukça büyük kısıtlamalar içerisine girerler. Bundan 
dolayı afet sırasında kullanılacak bu tür kurtarıcı yemliklerin; kuşların yoğun bi-
çimde barındığı parklar, koruluklar ve şehir ormanlannm ağaçlarma yerleştirilmesi 
daha uygundur. Eğer kuşların yuva olarak kullandığı bu bölgelere ulaşım söz konu-
su olmaz ise yeni yemleme istasyonları kurulabilir. Ancak daha önce bahsedilen 
sebepten ötürü bu yemliklerin kuşlara tanıtılması ve kuşların bu yemliklere alıştı-
nlması gerekir. Bunun için şöyle bir yol izlenebilir: afet bölgesinin dışında kurula-
cak yeni besleme istasyonu için öncelikle geçici açık bir yemlik konulur. Açık yem-
ligi, kullanılmayan bir kontrplak ile kapatıp bunun üzerine delikler delinebilir. De-
liderin etrafına yani kontrplak üzerine de bir miktar yem konulabilir. Uçarken yem-
leri görmesi sağlanan kuşlar, kontrplak üzerine tüneyip asıl yemlikteki yemlere 
delikler vasıtası ile ulaşır. Deliklerin boyutunun birbirinden farklı olması güvercin 
ve karga gibi büyük kuş türlerinin; serçe, kanarya, iskete, ispinoz ve saka gibi kü-
çük kuş türlerine hiyerarşi kurmasını engelleyerek afet bölgesinde bulunan tüm 
boyuttalci kuşlann beslenmesine yardımcı olur. 

Doğal afet bölgelerinde yarı evcil şehir kuşlarının desteklenmesi amacıyla yapı-
lan yemliklerin içerisindeki yeniler yağmur, güneş, buzlanma gibi dış etkenlere 
maruz kalabilir. Şiddetli rüzgarlarda yemlikler boşalabilir veya diğer hayvanlar 
tarafından tilketilebilir (sincap, fare, gelincik vb.). Bundan dolayı bu besleme istas-
yonlarındaki yemler bitmemiş olsalar dahi 2 günde bir tazelenmeleri gerekir. 

Kurtanlmış yabani olmayan yan evcil şehir kuşları, bazen hazır kuş yemlerine 
alışık olmadıklarmdan rehabilitasyon aşamasında bunlan yemeyi reddedebilir. 
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Çünkü evde bakılmadıklarından günlük diyetleri birçok farklı tohum, meyve, böcek 
ve diğer kaynakları içerir. Bunun için en iyi çözüm, nemlendirilmiş mısır ekmeği içi 
kullanmaktır. Ancak tabii ki bu yem sadece hayvanın yem tüketmeye başlamasını 
teşvik amaçlı olmalıdır. Yem tüketmeye başlayan hayvana bu şekilde bir tek yönlü 
besleme değil kaliteli bir diyet verilmelidir. Bunun için dengelenmiş ticari hazır kuş 
yemleri mevcuttur. Bu iki yem arasındaki geçiş 1-2 gün içerisinde yapılmalı ve 
kademeli olmalıdır. Ayrıca kuşlar daha çok görerek yem seçtikleri için barındırdık-
ları alanlar yalnız kaldıklannda bile yeterince ışık almalı veya ışıklandınlmalıdır. 
Kurtanldıktan sonra karanlık bir ortamda rehabilite edilen ve banndınlan kuşlar, 
yem tüketmeyecektir. Eğer kurtarılma sonrası geçen ilk günün sonunda hiç yem 
tüketilmemiş ise ucu açık bir enjektör ile lapa şekline getirilen yemler kullanılarak 
yapay besleme yapılabilir. Eğer besleme istasyonlannda kuş ziyaretleri gözlemleni-
yor ama yeniler tüketilmiyorsa; yem tüketimini teşvik için bir miktar siyah ayçiçeği 
tohumu ve beyaz darı kullanılması tüm kuşların ilgisini çekecektir. 

Afet bölgesinde yoğunhıkta olan kuş türleri biliniyorsa besleme istasyonlarına 
bu kuşları çekmek için bazı spesifik yemler kullanılabilir. Çam isketeleri (Spinus 

pinus), ev çütresi (Haemorhous mexicanus), mor çütre (Camodacus purpureus) ve 

Avrupa sakası (Carduelis carduelis) genellikle Nijer tohumu yemini tercih eder. 

Tepeli baştankaralar (Lophophanes cristatus) ise yerfıstığı içini severek tüketir. 
Bayağı alakara (Garrulus glandarius) ve bayağı kardinal kuşu (Cardinalis cardina-

lis) türleri beyaz alacalı ayçiçeği tohumlanna ilgi gösterir. Mısır lurması yem istas-
yonlanna konulduğunda ise kumru (Streptopelia decaocto), mor karatavuk (Quisca-

lus quiscula) ve kara gözlü junko (Junco hyemalis) türleri bu yeme daha fazla rağ-
bet gösterir. Ağaçkakangiller familyasından olan kuş türleri (Picidae spp.), baştan-

karalar (Paridae spp.) ve sıvacı kuşu türleri (Sittidae spp.) yaz mevsiminde bitkisel 

kaynaldann yanında oldukça yüksek miktarda böcek de tüketir. Bundan dolayı bu 
kuşların ağulıkta olduğu afet bölgelerinde besleme istasyonlarına kuş yemlerinin 
yanında yüksek kalori ihtiyacını giderecek hayvan iç yağı partikülleri de bıralulabi-
lir. Bunun için sert ve parçalanması zor sığır iç yağlar' en iyi seçenektir. Ağır kış 
şartlarında bu yağlar erimeyeceği için file torbalar ile besleme istasyonlannm altına 
asılabilir. Eğer iç yağının erimesine neden olacak yüksek sıcaklıklarda olan bir afet 
söz konusu ise (büyük bir sel veya kuraklık) bir bardak içerisinde bir miktar bitkisel 
yağ ile karıştırılarak lapa haline getirilmiş mısır unu ile 2 bardak ilik ve erimiş iç 
yağı kanştırıhr. Karışım macun kıvarnma gelinceye kadar soğutularak bu kaplar 
besleme istasyonlarına sabitlenir. 

Yoğun kış şartları altındaki afet bölgelerinde besleme istasyonları kurulacaksa; 
yukarıda bahsedilen işlemlerin tümünün yanında unutulmaması gereken bir nokta 
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daha vardır: kuşların sindirimlerinin sağlıklı devam etmesi için gereken grit taşları 
gerekmektedir. Normal şartlar altında kuşlar bu ihtiyaçlarını kum, küçük çakıl taşı, 
mermer tozu, sert ve minik taş parçaları gibi kaynaklardan karşılar. Ancak yoğun 
kış yaşanan afet bölgelerinde tüm bölge yoğun kar altında olduğundan bu ihtiyacın 
karşılanması için yardım gerekebilir. Kış dönemlerinde bu iklim şartlarının yaşan-
dığı bölgede kuşların yoğun biçimde kiremit gagalama davranışı göstermeleri; grit 
ihtiyacının varlığını gösteren en pratik işarettir. Bu konuda besleme istasyonlarmda 
en hızlı ve pratik çözüm bir tabak iri taneli kum kullanmaktır. Bölge eğer sahil böl-
gesi ise sahil kumu kullanılması daha yararlıdır. Çünkü sahil kumu sadece mekanik 
olarak grit ihtiyacını karşılamakla kalmaz; aynı zamanda hem içerisindeki deniz 
kabukları ile kalsiyum sağlar hem de içeriğindelci kuvars ile yüksek düzeyde zengin 
mineral sağlar. Ayrıca afet bölgelerinde insanlar için kurulan kriz merkezlerindeki 
yemekhanelerden çıkan yumurta kabukları da ezilip parçalanarak beslenme istas-
yonları/un bulunduğu bölgelere serpilebilir. Bu kabuklar kuşlar tarafından iyi bir 
kalsiyum kaynağı olarak rahatlıkla değerlendirilir. Bu yemekhanelerden atık olabi-
lecek haşlanmış patates kabukları, meyve kabukları, ekmek kırıntıları, lcraker ben-
zeri hazır unlu mamul artıkları vb. besleme istasyonlarnun etrafına dökülerek afet 
bölgesindeki kuşların yararlanması sağlanabilir. Bunun yanında insanların tüketimi 
için suları sıkılmış taze meyve posaları da kış şartlarında donmaları oldukça zor 
olacağından iyi birer enerji kaynağı olarak hem besleme istasyonlarında hem de atık 
yönetiminde fonksiyonel olabilir. 

Kış şartlarının oldukça ağır geçtiği yerlerde sabit kriz merkezlerinin etrafma 
kuşların kış mevsiminde rahatlıkla yararlanabileceği çobanpüskülügiller (Aquifolia-
ceae) familyasından bitkiler peyzaj amacıyla tercih edilebilir. 
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Bölüm 17 
AFETZEDE YABAN HAYVANLARININ VE 
EGZOTIK HAYVANLARIN BESLENMESI*  

Türkiye'de insanlar tarafından yapay yollarla hayvanat bahçeleri gibi alanlara geti-
rilmiş veya pet hayvanı olarak diğer ülkelerden getirilmiş hayvanlar haricinde yaban 
hayatında yaldaşık 160 memeli, 466 kuş ve 120 sürüngen varlığı bilinmektedir. 2017 
yılı itibarı ile soyu tilkenmemiş olan bazı önemli türler aşağıda listelenmiştir: 

Takım Binominal adı Takım Binominal adı 

Çift tunakhlar Yırtıcı memeliler (Etçil) 

Yaban domuzu Sus scrofa Yaban kedisi Felis silvestris 

Kızıl geyik Cennıselaphus Bayağı vaşak Lyıudynx 

Alageyik Dama dama Karakulak Lynxcaracal 

Karaca Capreoluscapreolus Sazlık kedisi Felischaus 

Yaban keçisi Capraaegagrus Anadolu parsı Pantherapardustulliana 

Çengel boynuzlu keçi Rupicapranıpicapra Boz ayı Ursusarctos 

Anadolu yaban koyunu Ovisorientalisanatolica Çizgili sırtlan Hyaenahyaena 

Doğu yaban koyunu Ovisorientalisgmelini Kurt Canislupus 

Acem ceylam Gazellasubgutturosa Altm çakal Canisaureus 

Hatay dağ ceylan' Gazellagazella Kızıl tilki Vulpesvulpes 

Çöl tilkisi Vulpeszerda 

Sansargiller Mustelidae 

Eyüp Eren Gültepe 
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Ayrıca bunların yanında Türkiye'de rastlanan daha küçük bazı yaban hayvanları 
şöyle sıralanabilir: 

• Böcekçiller takımından (Insectivora); Kirpigiller (Erinaceidae), Sivri fareler 

(Soricidae) ve Köstebekgiller (Talpidae) 

• Yarasalar takımından (Chiroptera); Meyve yarasalar' (Pteropodidae), Nal 

burunlu yarasalar (Rhinolophidae), Şemsiyekuyruldu yarasalar (Emballonu-

ridae), Düz bunmlu yarasalar (Vespertilionidae) ve Kuyruklu yarasalar (Mü-

losidae) 

• Tavşanımsılar takımından (Lagomorpha); Bayağı tavşan (Lepuseuropaeus) 

ve Ada tavşanı (Oryctalaguscuniculus) 

• Kerniriciler takımından (Rodentia); Sincapgiller (Sciuridae), Araptavşanlan 
(Dipodidae), Sıçangiller (Muridae), Körfareler (Spalacidae), Yediuyurlar 

(Gliridae) ve Oklukirpigiller (Hystricidae) 

Yukarıda verilen takım ve familya bilgileri göz önüne alınarak kurtarılan yaban 
hayvanı= besin madde gereksinimleri ve beslenme davranışları tahmin edilebilir. 
Geviş getiren işkembeliler, evcil sığırlara benzer şekilde beslenebilir. Ot yiyen ve 
geviş getirmeyen hayvanların büyük türleri atlara benzer, küçük türleri ise tavşanla-
ra benzer beslenebilir. Ancak vahşi otçullann evcil otçullara göre lif sindiriminin 
daha az olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bölgesel afetlerde alışılmış çiftlik hayvanları, kedi ve köpek gibi ev hayvanları-
nın kurtarılması, kurtarma prosedürlerine göre uygulanabilir. Ancak gelincik, hams-
ter, muhabbet kuşu, şinşilla, yılan, rat, iguana, bukalemun ve kaplumbağa gibi egzo-
tik ev hayvanlannın kurtarılmaları mümkün olmayabilir. Bundan dolayı aç kalan 
hayvanların kendiliğinden mahsur kaldıkları yerden çıkmalanm sağlamak için mah-
sur kalan hayvana uygun mamalar kullanılabilir. 

Doğal ortamından kopanlan, hospitalize edilen, rehabilite edilen veya bölgesel 
afet olaylarından etkilenen vahşi ve egzotik hayvanların beslenmeleri oldukça kar-
maşık bir konudur. Alışılmış çiftlik hayvanları ve pet hayvanlannın dışında kalan 
bu hayvanlar oldukça çeşitli ırklara, türlere, cinslere, familyalara ve hatta sınıflara 
aynlabilir. Kurtanlmış hayvanların ihtiyaçlarının belirlenmesinde her birisiııi ayrı 
olarak işlemek mümkün olamayacaktır. Bundan dolayı bu kısımda kendileri ile aynı 
familyada yer alan diğer "alışılmış" hayvanlara benzerlikleri ve sadece türe ait bazı 
spesifik özellikleri vurgulanacaktır. Bundan dolayı lcurtanlmış egzotik bir pet hay-
vanı veya vahşi bir hayvan ile karşı karşıya kalındığında besin madde ihtiyaçlarının 
giderilmesinde en sağhldı yol; bu hayvanın tür olarak alcrabalarnu belirleyerek on-
lara benzer besin madde ihtiyaçları olduğunu akla getirmelctir. Örneğin; en çok 
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karşılaşılan vahşi hayvanlardan olan vahşi geyikler ve yaban koyunlar' birer rumi-
nanthr (geviş getiren çift tırnaklı) veya yaralı bir kızıl şahin bir etçil kanatlıdır. Bu 
şekilde ait oldukları sınıflar ve familyalar üzerinden acil durumlarda geçici bir süre 
besin madde gereksinimleri tahmin edilebilir. 

Pet hayvanı olarak bakılan sürüngenlerin çoğu otçuldur. Karada yaşayan kap-
lumbağa türleri özellikle sindirim sistemlerinin yavaş çalışmasmdan dolayı yemleri 
çok uzun süre bağırsaklarında tutar. Bu durum da kalitesiz kaba yem kaynaklarmı 
çok iyi değerlendirmelerini sağlar. Su kaplumbağaları da selcumlarındaki milcrobi-
yal sindirim dolayısıyla oldukça iyi düzeyde lif sindirimi gerçeldeştirebilir. Iguana 
türleri de çoğunlukla otçuldur. Ancak bunun yanında diğer alışılmış otçullardan 
farklı olarak bağırsaklarnıda simbiyotik ilişkide bulunduğu bazı parazitleri taşır. Bu 
parazitler sayesinde lif sindirimini gerçekleştirir. Bu hayvanlar %19-24 arası NDF1  
düzeyi olan diyetlerle beslenebilir. 

Yaban hayattan koparılan ve kurtarılan vahşi kediler (Türkiye'de görülen türler 
için ilgili bölüme bakınız) rehabilitasyon aşamasında doğal olmayan diyetlerle bes-
lenir. Elde beslenen vahşi kedigillerde görülen en büyük problem Kalsiyum: Fosfor 
dengesizliğidir. Sadece et ve et ürünleri ile tek yönlü beslenen özellikle de genç 
yaştaki kedigillerde kemik erimesi (juvenilosteoporosis) gözlenir. Bu hastalık gö-
rülmeye başladığmda iskelet sisteminde duruş bozuklukları ortaya çıkar ve baş ile 
pençeler aşırı büyüme gösterir. Aynı durum sadece et ile tek yönlü besleme yapılan 
ve hızlı şekilde büyüyen leylek gibi etçil kuşlarda da gözlenir. Normalde kedigiller, 
yaban hayatta aylarını tüketirken farkında olmadan kemiklerinden de küçük parça-
lar tiiketir. Bu durum da uygun Ca:P düzeylerinin tüketilmesini sağlar. Yapay ola-
rak elde beslenmek zorunda kalan rehabilite edilen kurtarılmış kedigillerdeher 1 kg 
çiğ et için 5 g kalsiyum karbonat veya 10 g dikalsiyum fosfat ilavesi yapılarak bu 
denge sağlanabilir. Yaban hayatındaki kedigillerin sindirim sistemi ve aktiviteleri 
evcil kedilere benzer. Örneğin; vahşi kedilerde de evcil kediler gibi tam-in aminoasi-
ti esansiyeldir. 

Vahşi kedilerin yapay olarak beslenmesi sırasında et verilmesinin yanında kanadı-
lar ve ruminantlar için hazırlanan yemlerden verilmesi sakıncalıdır. Özellikle genç 
hayvanlarda buzağı mamalarmın kullanımı gibi alternatifler asla tercih edilmemelidir. 
içerisinde soya ve diğer bitkisel protein kaynakları olabilecek bu yemler, bu bitkisel 
protein kaynaklarmdan dolayı fitoöstrojenler barındmr. Otçul hayvanlarda bu madde-
leri elimine etmeye müsait olan karaciğer enzimleri kedilerde görülmez. Bundan do- 

I 	Nötral deterjan lif: Otçul hayvanlarda hemiselüloz ve pelctin gibi daha kolay sindirilen lifleri 
içerisine alan bir grup diyet lifini temsil eder. 
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layı vahşi kedilerde otçullarm hazır karma yemleri ile besleme sonucu sebebinin bu-
lunması zor olabilecek bazı ağır semptomlar görülebilir. 

Çok parlak ve dikkat çekici deri renklerine sahip sürüngenler ve göç yolları Tür-
kiye'den geçen flamingolar gibi bazı renkli su kuşlan rehabilitasyon aşamasında 
yapay olarak besleniyorsa; pigmentasyonlanndan dolayı diyetlerinde A vitamini 
düzeyleri oldukça dikkatli takip edilmelidir. Özellikle rehabilite edilip yapay bes-
lenmek zorunda kalınan renldi an kuşları, flarningolar veya farklı renlderdeki sü-
rüngenlerde pigment kayıplar' görülmeye başlandıysa A vitamini veya Beta karoten 
katkıları yapılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta türler arasındaki 
farklardır. Kedigiller karotenden A vitamini sentezleyemediğinden doğrudan A 
vitamini verilmesi uygun iken flamingolar karotenden A vitamini sentezlediğinden 
karoten kaynaldan katkı olarak kullanılabilir. Köpekgiller ve sansargiller familyası-
na ait türlerin kanlannda diğer türlere göre 10-15 kat daha fazla A vitamini vardır. 

Vahşi hayvanlann D vitamini ihtiyaçlan yaban hayatta yaşadıklan bölgelere gö-
re değişir. Gündüz avlanan ve açık havada uzun süreler dolaşan hayvanlarda vücut 
yüksek düzeyde UV ışınına adapte olmuşken; yeraltında, mağaralarda yaşayan veya 
gece avlanan hayvanlarda düşük UV ışınma göre adapte olmuş bir metabolizma 
mevcuttur. Bundan dolayı diyetle D vitamini verilse bile aktifleşmesi için UV ışını 
gerektiğinden; yaban hayatında yüksek düzeyde UV ışmına maruz kalan "güneş 
sever" hayvanlar rehabilite edilirken buna dikkat edilmesi gerekir. Eğer dikkat 
edilmezse hiç beklenmedik D vitamini eksiklikleri gözlenebilir. Aynı şekilde gece 
yaşamaya alışmış hayvanların güneş ışığından korunması sağlanmazsa da D vitami-
ni toksilcasyonlan gözlemlenebilir. 

Sadece çiğ balık ile beslenen su kuşları yaban hayatında canlı balık aylar. Ancak 
rehabilite edildiklerinde ölü balıklarla beslenmek zorunda kahrlar. Dondurulmuş balık-
lar oda ısısmda çözdürülmek yerine buzdolabmda çözdürülmelidir. Çünkü böylece 
balıklar %10-15 nem kaybı yaşar. Su lcuşlannın temel taze su ihtiyaçlarını giderdikleri 
kaynak tükettikleri bahldardır. Ölü çiğ balıkta tiyaminaz bulunduğundan bu tür su 
kuşlarmda tiyaminaz eksikliği de gözlemlenen problemlerdendir. Ayrıca çözdürme 
sırasında yağ asitlerinin oksidasyonu gerçekleştiğinden E vitamini kaybı da yaşanır. 
Bundan dolayı sadece balık ile beslenen su kuşlarının diyetlerine tiyamin ve E vitamini 
ilavesi yapılmalıdır. Doğal hayatta göç ettiği bölgelerde belirli balık türlerini tüketen su 
kuşları rehabilite edildiğinde alışık olmadığı tür balıklar ile beslenebilir. Bu durumda 
ise yukarıda bahsedilenin aksine kendi besin zincirlerinde bulunmayan fazla yağlı 
balıklar yüzünden ihtiyaçlarından fazla E vitamini alırlar. Yüksek E vitamini tüketimi 
de K vitaminini bağlayarak, iç kanamalara ve ani ölümlere neden olabilir. Bundan 
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dolayı rehabilite edilen su kuşlarının hangi bölgelerden geldiği öğrenilmeli ve o bölge-
de bulunan balık türleri veya benzerleri ile beslenmeye çahşılmahdır. 

E vitamini ihtiyacı doğada serbest halde yaşayan yaban hayvanlarında rahatlıkla 
karşılanır ve eksikliği hemen hemen hiç görülmez. Ancak esaret altında kalmış, 
uzun ve stresli kurtanlma operasyonlan geçirmiş hayvanlarda E vitamini ihtiyacı 
kendi evcil akrabalarına göre yaklaşık on kata kadar artar. Bu vitaminin eksikliğin-
de otçullarda tipik olarak beyaz kas hastalığı olarak bilinen bir tür kas dejenerasyo-
nu görülür. Kuş ve sürüngenlerin özellikle etçil olanlannda E vitamini eksikliğinde 
beyaz kas hastalığının yanında anemi ve san yağ hastalığı (steatitis/yellow fat dise-
ase) da dikkat çeker. Bu konuda toynakhlar (Ungulata) üst takımı için pratik bazı 
yöntemler geliştirilmiştir. Toynakhlar üst takımına adından da anlaşılacağı üzere 
toynak yapılan bulunan at türleri, sığır türleri, domuz türleri, deve türleri ve geyik 
türleri gibi büyük memeliler girer. Bu hayvanlarda kan kolesterol seviyesinin 
(mg/dL) 100 ile bölünmesi sonucunda E vitamini ihtiyacı belirlenebilir. Örneğin bir 
kızıl geyiğin serum kolesterol seviyesi 60 mg/dL ise serumunda asgari E vitamini 
düzeyi 0,60 mg/mL olmalıdır. 

Atlarla benzer şekilde diğer vahşi tek tımakhlarda da safra kesesi yoktur. Yaban 
hayatında küçük öğlinler halinde ve görece daha düşük yağlı diyetlerle beslenen 
vahşi tek tırnaldılar ve yılki atları, rehabilite edilirken miktar olarak büyük öğünler 
halinde ve yüksek yağ içerikli rasyonlarla beslenirlerse yağ yararlanımı düşeceği 
gibi yağda eriyen vitaminlerin emilimi de azalır. Bu durum sık sık ve az miktarda 
yem tüketen yaban hayvanları/un rehabilite edildiklerinde öğün usulü beslemesi ve 
besin maddesince zengin yeniler tüketmesi sonucu sııklıkla meydana gelir. 

Stres, uzun süreli taşıma ve diğer birçok faktör kaplumbağa, kertenkele ve bazı yı-
lan tiirlerinde kabızhk problemi yaratır. Bunun önüne geçmek için uzun süre taşınmış, 
stres altmda ve mahsur kalmış hayvanlar kurtarıldıklarında; mama ve içme suyu sağ-
lanmasının yanında teraryumlannın içerisine mutlaka fazladan bir su kaynağı koymak 
gerekir. Kaplumbağa, kertenkele ve bazı yılan türlerinde dışkılamanın teşvik edilmesi 
gereklidir. Bunun için hayvanın içerisine batmayacağı ama kendini rahatlıkla ıslatabi-
leceği bir su kaynağı da teraryumtuum içerisinde bulundurulmalıdır. Aynca nem ora-
nının yüksek tutulması için teraryum içi devamlı su ile spreylenmelidir. 

Çoğu sürüngen günlük olarak beslenmez. Bundan dolayı kurtanlmış hayvan bir 
sürüngen ise öncelikle tüketeceği mama bir süre önünde tutulmalı daha sonra ise 
uzaklaştınlmalıdır. Günlük olarak verilen ve tüketilmeyen mamalar bir süre sonra 
teraryumun kirlenmesine neden olacaktır. Sürüngenlerin çoğu mamalarmı gizli 
tüketir. Bunun için teraryum içerisinde hayvanın gizlenebileceği veya içine sakla-
nabileceği küçük deniz kabuklan, yapay yaprak veya dallar konulabilir. Ancak tüm 
bunların gerektiğinde diğer tarafından ulaşılabilecek veya yerinden oynayabilecek 
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olması gerekir. Aksi halde iyi saklanan stres altındaki sürüngenler bu materyallerin 
içerisinden çıkanlamayabilir. Sürüngenler için en az stresin olacağı yerler genelde 
gün ışığından, sesten ve titreşimden uzak bölgelerdir. Amfibik egzotik ev hayvanla-
rı da doğrudan elden beslenmek yerine; mamalannın su içerisine atılması daha uy-
gundur. Bunlar da günlük olarak beslenmemelidir. Az miktarda ve 2 günde bir ma-
ma verilirse suları daha az kirlenir. 

Yaban hayatındaki ruminantlar, evcil ruminantlarla hem besin madde ihtiyaçları 
hem de sindirim fızyolojisi açısından benzerlik gösterir. Hem ıliman hem de soğuk 
ildimlerde yaşayan vahşi ruminantlarm belirgin bir özelliği vardır. Evcil alcrabalann-
dan farklı olarak bu hayvanların yem tüketimi miktarları mevsime göre çok geniş bir 

yelpazede değişim gösterir. Çünkü mevsime bağlı olarak tüketilecek yem miktarında 
çok keskin değişimler olur. Örneğin geyilder yaz mevsimuıde çok yüksek bir yem 
tüketimi yaparak kilo alır ve kış mevsiminde günlerce süren açlık süreçlerinde bile 
vücut rezervlerindeki yağlan kullanarak hayatta kalır. Yem tüketimindeld bu dönem-
sellik; rehabilite edilen ve esaret altında tutulan vahşi Ruminantlarda yeme ulaşunlan 
sınırsız olduğunda bile görülür. Bu yem tüketimi vücut tarafından günün uzunluğuna 
göre ışığa duyarlı biçimde gözlemlenir. Erkek hayvanlarda sonbaharda çiftleşme mev-
simine girişte luzgmlığa bağlı bir iştah kaybı yaşamr ve bu hayvanlar bu dönemlerde 
yemlere ulaşımlan olsa bile gönüllü olarak yem tüketimini azaltır. 

Geyik türlerinin kendi bölgelerinde ek yemler ile desteklenmesi iki sebeple ihti-
yaç haline gelir: 1) çok ağır geçen kış şartlarında acil durum beslemesi, 2) yaban 
hayata yakın bölgelerde olan çiftlik, yemlik, mera gibi alanların bu hayvanlarca 
ziyaret edilmesinin önüne geçmek. Türkiye'nin büyük geyik türlerinden olan kızıl 
geyik (Cervuselaphus) ve alageyik (Dama dama) gibi hayvanlar için iyi kalite yon-

ca kuru otu bulunan besleme istasyonları oluşturulabilir. Ancak karaca (Capreolus-

capreolus) gibi daha küçük geyik liirlerinde yonca kuru otu işkembe (rumen) ve 
kırkbayır (omasum) likanmalanna sebep olabilir. Bundan dolayı küçük geyik türleri 
için hazırlanan afet dönemi besleme istasyonlarında tahıl, bitkisel protein kaynakla-
n ve yonca unu içeren peletler bulunmalıdır. 

Evcil ruminantlar ile vahşi olanlar arasında bazı farklılıklar da vardır. Rumen 
yapılan üçe aynlır: 

• Kaba yem tüketen veya otlayanlar, 

o Anadolu mandası, 

o Evcil sığır türleri, 

o Evcil koyun türleri 

o Anadolu yaban koyunu vb. 
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• Konsantre yem tüketenler veya seçiciler, 

o Karaca vb. 

• Her iki türün arası olan kombine hayvanlar 
o Kızıl geyik 
o Alageyik 

o Çengel boynuzlu dağ keçisi 
o Yaban keçisi vb. 

Bu sımflandırmada seçiciler grubunda olan hayvanlar, küçük larkbayır (oma-
sum) yapılan ve çok düşük işkembe (rumen) aktivitelerinden dolayı lif ve kötü 
kaliteli kaba yem sindirimleri en düşük düzeyde olanlardır. Bu smıftakiler genellik-
le sık sık ve küçük lokmalar halinde yeme davranışı sergiler. Yüksek protein ve 
karbonhidrat içerikli ancak düşük lif içerikli kaba yemleri ve meyveleri seçerler. 
Karaca ve daha küçük geyik türlerinde çoğu besin maddesi işkembede mikrobiyal 
sindirime uğramadan doğrudan ince bağırsaldara geçerek emilir. Seçiciler grubun-
daki hayvanların işkembelerinde çoğunlukla basit bir mikrobiyal ortam hakimdir. 
Hatta çoğunda protozoalar bulunmaz. Ancak kombine grup ve kaba yemci gruplar-
da oldukça karmaşık bir mikrobiyal işkembe ortamı vardır. Bundan dolayı her grup-
tan hayvan rehabilite edilirken ait olduğu grubun özelliklerine göre rasyonlar hazır-
lanmalı, aynı rasyonlarla beslenmemelidir. 

Özellikle boynuz yapısı gelişmiş olan geyiklerde boynuzun sağlıklı kalabilmesi için 
önemli düzeyde enerji, protein ve mineral ihtiyacı şekillenir. Özellikle büyük boynuzlu 
geyikler rehabilite edilirken mutlaka Ca katkıları verilmelidir. Boymızun °/040 kadarı 
organik yapıdan oluşur ve neredeyse tamamı proteindir. Protein dengesizlikleri ve 
özellikle Cu eksıikliği boynuz büyümesini etkilemezken şekilsiz halde büyümesine 
neden olur. Normalde yaban hayatmda bu durum görülmezken rehabilite edilen hay-
vanlarda tek yönlü besleme sonucu boynuz deformasyonlan şekillenebilir. 

Bulunan veya kurtarılan türü ne olursa olsun bir yabani hayvan yavrusu asla 
inek sütü veya bebekler için üretilmiş hazır mamalarda beslenmemelidir. Ev hayva-
nı olmadığı belli olan bir yabani hayvan yavrusu kurtanldığanda asla elden beslen-
memelidir. Kurtarılan yabani hayvanların yemleri hazırlanırken eldiven kullanılmalı 
ve mümkün olduğu kadar insan kokusunun yeımlere geçmemesine dikkat edilmeli-
dir. Kurtarılan yabani hayvan yavrulannın çoğunluğunun dehidre olma ihtimali 
yüksektir ve sütten kesilmemişlerse su içmeyi öğrenmeraiş veya reddediyor olabilir-
ler. Bu yavrular stres, travma ve muhtemel hipotermiden dolayı yem tüketmeyecek-
tir. Beslemeden önce yavruların vücut ısısı düzeltilmelidir. Bunun için ılıklaştınlmış 
250-500 cc bir serum torbası çorabın içerisine geçirilerek yavrunun yanına koyulur. 
Bu durumda en az 40 dakika hayvanın ısınması beklenir. Isıtma işlemi tamamlan- 
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dıktan sonra yavru beslenebilir. Eğer mümkünse stresin azaltılması ve peristaltik 
hareket için su ve besin maddesi olarak tüm talcviyelerin ağızdan yapılması uygun-
dur. Yavru beslenirken doğal pozisyonda bulunmalı ve ele/kucağa alınarak beslen-
memelidir. Yavrunun besleme öncesinde, sırasında veya sonrasında asla sırt üstü 
yatmasına izin verilmemelidir. Sonda/enjektör ile besleme ilk çare olarak kullaml-
mamalıdır. Bu yöntemler, ölmek üzere olan hayvanların yaşama tutunması için 
tercih edilecek bir yöntemdir. Akciğerlere kaçan yemlerin yol açacağı aspirasyonlar 
sonucunda ani ölümler şekillenebilir. Bundan dolayı sonda/enjektör ile zorla besle-
me işini sadece uzman kişiler yapmalıdır. 

Kurtanlan geyik türü yavrularına ilk 2 öğünde sulandırdmış keçi sütü verilebilir. 
Daha sonrasmda kademeli olarak tam keçi sütüne yavaş yavaş geçilebilir. Geyik 
yavrulan insan için kullanılan biberonlarla beslenebilir. Sincap yavrulannda ise 40 
dakika ısıtmanm ardından 1 cc enjektör ile laktatlı ringer solüsyonu yavaş yavaş 
içirilebilir. Daha sonrasmda sincap anne sütü yerine kullanılmak üzere kedi-
köpekler için piyasada bulunan hazır mamalardan (süt ikame yemi) yararlanılabilir. 

Yavru sincaplann kurtanlma süreçleri uzun olur ve yem tüketemezlerse titreme 
nöbetleri ile kendini gösteren hipoglisemiye girmeleri çok sık karşılaşılan bir du-
rumdur. Hipogliseminin önünde geçmek için hızla şu prosedür uygulanmalıdır: 1/4  
oranında şeker ilave edilmiş laktatlı ringer solüsyonundan 2 cc içirilir. Bu her 20 
dakikada bir olacak şekilde 3 doz şeklinde tekrarlamr. Bundan 45 dakika sonra bir 
doz daha içirilir ve bundan 1,5 saat sonra da diğer doz içirilir. Bu sürenin sonunda 
normal beslemeye geçilir. 

Kurtarma sonrası yavru tavşanlara ilik laktatlı ringer solüsyonu içirilerek ilk 24 
saati aşması sağlamr. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey her öğünden önce 
yavrunun idrar yapmasının stimüle edilmesidir. Bunun için üçe katlanmış bir peçete 
kullanılabilir. Öncelikle yavru avuç içlerinde tutularak hızla ters çevrilir ve genital 
organlarma dalga biçiminde peçete ile uyan yapılır. Peçetenin tamamen ıslanmış 
olması gerekir. Bu işlemden sonra tüm besleme aşamalan doğal pozisyonda yapılır. 
Çok küçük yavrular günde 3-4 kez beslenmelidir ancak daha büyük yavrular günde 
2 kez beslenebilir. İlk 48 saatin sonunda laktatlı ringer solüsyonu yerine yavaş ya-
vaş normal suya geçilirken bir yandan da bir miktar tavşan yemi verilmeye başlan- 
malıdır. Su dahil tüm sıvılann ılık olmasına dikkat edilmelidir. Yavrular zıplamaya 
başladığmda kuru yulaf ezmesi verilmeye başlanabilir. Meyve-sebze kökenli bebek 
mamaları, körpe otlar, kara lahana, kırmızı lahana ve diğer yeşillikler her birisi bir 
seferde olmak üzere yavaş yavaş verilmeye başlanabilir. Eğer ishal gözlenirse tekrar 
laktatlı ringer solüsyonunun içirilmesine dönülmelidir. 

Kurtanlan tilki ve çakal enikleri; sığır eti, yumurta, muz, karpuz, yaban mersini, 
şeftali, armut ve mese palamudu ile beslenebilir. Özellikle kuduz başta olmak üzere 
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birçok zoonoz hastalık taşıyıcı olduklan için tilki, çakal, yarasa, dağ sıçanlan ve 
çeşitli keselilerin beslenmesi sırasında tüm önlemlerin alınması zorunludur. 

Tavşanlar, çok çeşitli amaçlar doğrultusunda beslenir. Bunlar; çiftlik hayvanı 
olarak et ve yapağı elde etmek amacıyla olduğu gibi pet hayvanı olarak arkadaş 
hayvan kategorisinde de olabilir. Ayrıca akademik amaçlarla deney hayvanı olarak 
da yaygın biçimde kullanılır. Tavşanlar ne amaçla beslenirse beslensin bu konu ile 
ilgili bazı genellemeler yapılabilir. Tavşanlarda yemin formu mutlaka pelet olmalı-
dır. Pelet olmayan karma yemler hem yem zayiatma yol açar hem de kar amaçlı 
beslenen hayvanlarda yemden yararlanmayı kötü etkiler. Çiftlik hayvanları arasmda 
beslenmeye bağlı sindirim sistemi problemlerine en yatkın olan hayvan tavşan ola-
rak kabul edilir. Tavşanların tat alma duyulan oldukça gelişmiştir ve tadını beğen-
medikleri yemi reddetme bu hayvanlar için sık görülen bir davranıştır. Ayrıca diyet 
değişmese bile bayatlayan yemi tiiketmeyi reddederler. 

Tavşanların kendilerine has bir sindirim sistemleri vardır. Selcumlarında mikro-
biyal sindirim vardır ve bu durum selülozu sindirmelerini sağlar. Ayrıca diğer bir-
çok hayvandan farklı olarak dışla tüketimi davranışı normaldir. Tavşanlar genellikle 
sabaha karşı olmak üzere günde bir veya iki kez dışkıları/ü tüketir. Bu tüketim ile 
milcrobiyal proteinler ve B vitamini alınır. 

Diyet enerji düzeyleri oldukça düşüktür (2400-2800 kcal/kg SE2). Yüksek enerji 
ile besleme sekumdaki mikrobiyal ortamı bozar ve ishale sebep olur. 

Tavşan besleme için rasyon lif düzeyi ve tipi önemlidir. Bu hayvanlar selülozu iyi 
sindiremez. Rasyonun ADF3  miktarı bağırsak sağlığının korunmasında önemlidir. 
Rasyon NDF4  miktarı ise ön sindirim organlarmdan sindirilmeden geçerek sekumdaki 
mikroorganizmalara liften gelen bir enerji sağlar. Tahıl tanelerinden gelecek nişasta 
ile enerji verilmesi yerine daha lifli enerji kaynakları olan şeker pancar' posası ve 
buğday kepeği gibi yemler tercih edilebilir. İshalden korunmak için ideal diyet lif 
düzeyi %15-20 ADF veya %14-18 ham selüloz olmalıdır. 

Dışkı yeme ile alınan proteinler çok kaliteli değildir. Bu yüzden protein kalitesi 
önemlidir. Ortalama olarak maksimum %16 diyet proteini yeterlidir. Diyetinin ana 
hammaddesi yonca kuru otu veya yonca unu peleti olan tavşanlarda protein ihtiyacı 
karşılanabilir. 

2 	SE: Sindirilebilir enerji 
3 	Asit deterjan lif: Otçul hayvanlarda selüloz ve lignin gibi daha zor sindirilen lifleri içerisine 

alan bir grup diyet lifıni temsil eder. 
4 	Nötral deterjan lif: Otçul hayvanlarda hemiselüloz ve pektin gibi daha kolay sinciirilen lifleri 

içerisine alan bir grup diyet lifıni temsil eder. 
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Tavşanlarda Ca emiliıııi çoğu hayvana göre oldukça iyidir. Bundan dolayı çoğu 
hayvanda dışkı ile atılan Ca, tavşanlarda idrar ile atılır. İdrann bulanık görüntüsü 
(bulutsu) içerdiği bu kalsiyum karbonattan kaynaldanır. Diyetinde %40-60 yonca 
unu peleti bulunan hayvanlarda Ca ihtiyacı karşılanmış olur. Pet hayvanı olarak 
bakılan, yetişkin olan ve gebelik durumu olmayan hayvanlarda yonca ile besleme 
yapıldıktan sonra ilave Ca kaynaklanna ihtiyaç yoktur. Gereğinden fazla Ca ilavesi 
idrar taşlanna yol açabilir. Sadece mısır flake, baklagil taneleri, yulaf, kuru ve taze 
meyveler ile tek yönlü beslenen hayvanlarda ise Ca ihtiyacı karşılanamaz. Ayrıca 
yonca ile beslenen hayvanlarda A vitamini ihtiyacı da karşılanmış olur. Tavşanlarda 
D vitamini ihtiyacı da oldukça düşüktü" ve eksikliği görülmez. 

Diyetleri değişen, yer değiştiren, sütten kesilen veya uzun süre aç kalıp alışık 
olmadığı bir diyeti tüketmek zorunda kalan tavşanlarda görülen en büyük problem 
enterotoksemidir. Yavru tavşanlarda mide asitliği (pH:5) yetişkinler kadar asidik 
olmadığından (pH:1,5-2); yetişlcinlerle aym mamalan tüketen yavrularda da entero-
tokserni görülebilir. Aynca bu durum aşırı karbonhidrat içeren tahıllar ile tek yönlü 
beslenen tavşanlarda da sık görülür. Yem değişikliği sonrası ishal görülen hayvan-
larda tahıllar yerine kepelclerin kullanımı daha uygun olacaktır. Kabızlık görülen 
hayvanlarda ise lif içerildi kaba yemler verilmelidir. 

Genel olarak tavşan diyetleri düşük enerj ili ve yüksek lif içerikli olmalıdır. Yonca 
unu peleti veya yonca kuru otunun kendisi ve kepelder (kaba kepek, razmol, bonkalit 
vb.) ana yem hammaddesi olarak kullanılabilir. Tahıllar ile besleme bağırsak prob-
lemleri ile ishallere davetiye çıkarır. Tavşanların sindirim sistemi yüksek enerjili di-
yetlere ayak uydıırmakta zorlarnr. Aşağıda bazı örnek diyetler verilmiştir: 

Yem % Yem % Yem % 

Diyet 1 Diyet 2 Diyet 3 

Yonca unu peleti 54 Yonca unu peleti 40 Yonca unu peleti 40 

Razmol 36,5 Öfflitülmiis yulaf 27,5 Öğütülmüs arpa 25 

Soya küspesi 6 Öğütülmüs arpa 20 Razmol 23,5 

Melas 3 Soya kiispesi 9 Pamuk tohumu Icilspesi 8 

Mineral karması 0,5 Melas 3 Melas 3 

Mineral karması 0,5 Mineral karması 0,5 

Eğer yonca unu rengi doğal hâline yakın ve kokusu iyi ise vitamin verilmesine gerek yoktur. 
Tersi durumda kanathlar için olan vitamin karmalanndan ilave edilebilir. 
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Bölüm 18 
HAYVAN KURTARMA YAKLAŞIMLARI*  

Hayvanın acil müdahaleye ihtiyacı olduğu durumlarda önemli olan, en kısa sü-
rede, doğru şekilde ve insan hayatını tehlikeye atmayacak şekilde harekete geçmek-
tir. Bunların sağlanabilmesi için olay yerine gelen veteriner hekimin olayın gerçek-
leşmesinin ardından geçen süreden, yapılan müdahalelerden haberdar olması önem-
lidir. Mümlciin olan en kısa zamanda yardıma ihtiyacı olan hayvana müdahale için 
veteriner hekimin olay yerinde doğru bir ekip kurması ve yardırrılaşması gerekmek-
tedir. Hayvan anatomisi, fizyolojisi ve davranışları hakkında bilgi sahibi olan he-
kim, hayvamn zapturaptından kurtulma sonrası müdahalelere kadar sorumluluk 
sahibidir. Kurtarma sonrası hayvanın ayakta olması bir şeyler yiyip içebilmesi iyi 
olduğu anlamına gelmez. Hayvanda bulunan küçük bir çizik bir kaç gün içerisinde 
septik bir olaya dönüşebilir. Hatta görünürde iyi olan hayvan, iç kanama tehlikesiy-
le karşı karşıya olabilir. Veteriner Hekim, hayvanı ılık su ile yıkatıp havlu ile kuru-
tularak yara ve kesikleri daha rahat görebilir. Muayenenin ardından ağn kesiciler 
yapılabilir. Özellikle atlar gergin olduklarında vücut daha çabuk susuz kalabilir. 
Kurtarma sonrasında şok görülmemiş olabilir ancak sonraki bir kaç saat şok tablo-
sunun oluşup oluşmadığı dikkatlice izlenmelidir. Sonraki ilk iki hafta günde iki kez 
derecesi ölçülmeli herhangi bir enfeksiyon, ağn, şişkinlik gelişip gelişmediği göz-
lenmelidir. 

Hayvan Ayağa Kalkamıyorsa 

Vücut ağırlığı fazla olan hayvanlar için (At, Sığır gibi) zorla kaldırmayı dene-
meyiniz. Bu hayvanı heyecanlandırarak durumu daha da güçleştirebilir ya da hay-
vanın kendisine zarar vermesine yol açabilir. Ayağa kalkamayan hayvan insan gü-
cünün ulaşabileceği bir yerdeyse kendisine zarar vermemesi için gözleri bağlamp 
başı yukarda tutularak sevilip, yumuşak bir ses tonu ile sakinleştirilmeye çalışılma- 
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lıdır. Hayvan bir tarafına yatmış ise insan güvenliğini sağladfictan sonra hayvam 
yattığı tarafin tersine çevirmek organlar üzerindeki baskıyı azaltmaya ve hayvanı 
rahatlatmaya yardımcı olurken oluşabilecek yaralarmda önüne geçmiş olur. Eğer 
hayvan cüsse olarak büyükse saman balyalan gibi yumuşak şeylerden faydalanıp 
yattığı taraftan destek oluşturularak hayvanın göğsü üzerine alınıp sabitlenmesi 
hayvanı oldukça rahatlatır. Hayvanın bilinci yerinde ise gıda ve su takviyesi yapı-
labilir. Sakinleşen hayvanın mutlaka genel muayenesi ( nabız, solunum, ateş gibi) 
yapılmalıdır. 

Yol Kazası Geçiren Hayvanlar 

Kaza alanının trafik hattının dışında kaldığından emin olduktan sonra kazaya ka-
rışan insanlar varsa önce onlar için ilk yardım çağınlmalıdır. Hayvan araçta sıkış-
mış vaziyette ise aracın camından hayvanın sağlığını (soluk alış verişi, genel duru-
mu, çevre ile ilgisi) kontrol etmelidir. Yardım gelene kadar veteriner hekim hayvanı 
sıkıştığı yerden çıkarmaya ya da hayvan yolda ve bilinci yerindeyse kenara çekmek 
için uğraşmamalıdır. Hayvan kendini kaybederek ikinci bir kazaya sebebiyet vere-
bilir. Ekipler kaza yerine ulaşır ulaşmaz ilkyardım aracıyla hayvanı sıcak ya da 
soğuğa karşı korumaya çalışmalıdır. Travmaya bağlı epistaxis olaylarında kanama 
°dağının teşhisi ve acil müdahale önemlidir. Atlarda hava kesesinden, diğer hay-
vanlarda boğazdan gelen kanamalar yuticunma refieksine neden olur. Kanama akci-
ğerdeyse burundan gelen kan köpüklüdür ve ölcsürük nöbetleri vardır. Akciğer ka-
namasında çıtırtılı raller duyulur ve dispne dikkat çeker. Kanama odağı mide ise 
kanın rengi koyu kahve veya siyahtır. Müdahalede hayvanı sakin bir yere almak 
gerekir (Resim 1). Lokal kanamalarda baş ve burun üzerine soğuk su kompresleri 
veya buz konulur. Burun içine kan durdunıcu solüsyonlar enjektörle püslcürtillür 
veya pamuk bu solüsyonlarla ıslatılarak buruna tampon yapılır. Kan burun boşluğu-
nun geri losımlarından geliyorsa, burun içine tampon konulması zararlı olabilir 
çünkü dışan akamayan kan akciğerlere gidebilir. Lokal kanamalarda bu yöntemler 
yetersiz kaldığında parenteral yolla kanın pıhtılaşmasını sağlayan ilaçlar (Ca tuzlan, 
vitamin C, Vitamin K preparatlan, Adrenalin, Glukokortikoidler) verilir. Ayrıca 
Coagulen, transamineampül verilebilir. Beyin kanamasından şüphelenildiği takdirde 
hastalar derhal serin bir yere alınır başa soğuk su dökülür ve soğuk kompresler 
yapılır. Derivasyon maksadıyla kan alınır, tuzlu sürgiitler verilir. Kalp yetmezliği 
durumlarında kardiyotonikler uygulanır. Hayvanda şok tablosu mevcutsa parenteral 
sıvı sağaltımı (dextran, hipertonik tuzlu su veya hetastarch) yapmak gerekir. İleri 
nitelikteki hipovolernik şok olgularmda dopamin veya dobutamin damar içi yolla 
enfilzyon tarzında verilmelidir. Çok ilerlemiş hipovolemik şok tablolannda norepi-
nefrin veya epinefrin kullanılabilir. 
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Resim 1. Yol kazası geçiren bir at 

Hayvan Araçtan Düşmüşse 

Seyahat kazasında yola düşen hayvanlar için hemen itfaiye ve veteriner hekim 
çağrılmalıdır. Hayvan kurtulmak için çırpınacağuıdan gözlerini bağlayıp uygun bir 
sedatifle müdahale etmek önemlidir. Araçtan düşen hayvanlara çoğunlulda travma 
eşlik eder. Travma müdahalelerinde travmanın karakterine göre tedaviye yön veri-
lir. Sivri bir cisimle olan travmalar genellikle torasik ve abdominal kanama, organ 
niptürü, kınklar ve nörolojik yaralanmalarla ilişkilidir. Penetre travmalar genellikle 
cismin düz bir şekilde girişiyle oluşur. Yükseklikten düşmek, uzun kemik ve yüz 
kemik kırıldan ile torasik ve abdominal yaralanmalara neden olur. Travmatize hay-
yana, çoldu yaralanmalar mevcut gibi yaklaşılmalıdır. Boyun ve omurga, omurga 
lurıldan veya çıkıldar için kapsamlı bir inceleme yapılmcaya kadar hareketsiz hâle 
getirilmelidir. Göğüs yaralanmalannı tanımlamak için akciğer ve kalp sesleri dik-
katlice dinlenmelidir. Kamın muayenesi palpasyonla yapılarak ağn, sıvı ya da fıtık-
laşma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ekstremite kınklan bandaj veya kırık tah-
tası ile bağlanarak kınğm büyümemesi için desteklenmelidir. Dışardan normal gö-
rünen hayvanlar içinse travma geçmişinden ötürü ldiniğe götürülerek ayrıntılı mua-
yenesi iç kanama yönünden yapılmalıdır. Kurtarılan hayvanda çizikler, derin yaralar 
tespit edilirse açık yara tedavisinin yanında kedi ve köpekler için gentamisin + klin-
damisin ya da gentamisin + metronida7o1 kullanılabilir. Ruminantlarda enrofloksa- 
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sin, danofloksasin, marbofloksasin, atlarda ise sefalosporinlerle aminoglikozidler 

birlikte kullanılabilir. 

Yüzme Havuzu veya Kanala Düşen Hayvan 

Veteriner helcim olay yerine gelen ve hayvanı yüzdürmeye teşvik eden yardım 
görevlilerine, hayvanın başını mutlaka yukarda tutmalan gerektiğini ikaz etmelidir. 
Hayvanın başı kesinlikle çekilmez ama bir yular ya da ip yardımıyla yönlendirilme-
ye çalışılabilir. Eğer tehlikede olan büyük cüsseli bir hayvansa (at gibi) suya girmek 
son derece tehlikelidir. Bot ile yaldaşılmaya çalışıldığuıda son derece dikkatli kul-
lanmak gerekir. Hayvana merdiven, saman balyası veya tahta parçası ile rampa 
kurulmaya çalışılmalı, suyu boşaltılabilecek bir yerse su dışarı pompalanmahdır. 
Hayvan boymmun veya çenesinin altıdan geçen sert plastik bir korse ile yüzdürül-
meye çalışılır (Resim 2). Burada önemli olan hayvana temas eden kullanacağımız 
iplere bir bez sararak hayvanın derisine zarar vermemek ve hayvana sedatif madde 
kullanmamaktır. Eğer hayvan kendisini saran bir örtü üzerinde suya düşmüşse, 
yüzebilecek pozisyona gelene kadar bez kesilir. Hayvan ayakta ve sakinleşmişse bir 
miktar su ve gıda verilebilir. 

Resim 2: Hayvan boynunun ve çenesinin altıdan geçen plastik bir korse ile yüzdürülmeye çalışılıyor. 

Kanalizasyon Çukuru, Septik Bir Tanka veya Çamura Düşmüşse 

Hayvanın nefes aldığından emin olduktan sonra, başı yukan gelecek şekilde bir 
yüzdürme düzeneği kurulmalıdır. Özellikle büyük hayvanlar için eğer mümlcünse 
etrafındaki duvarları yıkarak hareket kabiliyeti ardınlmalıdır. Kurtarma ekipleri 
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tarafından hayvanın ağırlığunn yaklaşık iki katı miktarınca hava veya su pompala-
mak suretiyle hayvanın dışarı ahnması mümkün olabilir. Hayvanı kurtarmak için ip 
k-ullanılacaksa mutlaka esnek ve plastik bir koruyucu kullanılmalıdır. Hava soğuksa 
lcurtanlan hayvan çabucak lcurutulmalı ve üzeri kalın şeylerle örtülmelidir. Eğer bir 
tarafa yatnuyor, boynunu ve başını sabit tutuyorsa gıda ve su verilebilir. 

Hayvan Soğuk Suya veya Buza Düşmüşse 

Burada insan hayatını tehlikeye atmadan kurtarma yapılması çok önemlidir. 
Özellikle buzlu yüzeylerde kurtarma lastiği olmayan herhangi birinin buz üzerinde 
hareketine izin verilmemelidir. Güvenli bir şekilde hayvanın yanına ulaştığınızda 
zorunda kalmadıkça hayvanı başından tutarak çelcmemeli ve uyku verici ilaçlar 
verilmemelidir. Eğer miiınkünse hayvanın batık bölgesini sarmalayan bir ağ kulla-
nılabilir. Ağ kullamlamıyorsa hayvan boyun çevresi ve çene altından geçirilen ve 
hayvanın derisini yaralamayacak iplerle çekilebilir. Hayvan batık durumda değil de 
buz üzerindeyse hayvanı koşturmaya çalışmadan arabanın üzerine yerleştirilerek 
çekilmeye çalışılmalıdır. Kurtarılan hayvanın ateş, nabız ve solunum muayenesi 
yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde ilk yardım müdahalesine geçilmelidir. Hayvan 
soğuğa uzun süre maruz kaldığuıdan hipotermi ya da çeşitli derecelerde donma 
meydana gelmiş olabilir. Hipotermideki hayvanlar kendi vücut ısılannı üretemezler 
bu yüzden bir dış ısı kaynağı ile ısıtılmalan gerekir. En etkili ısıtma şekli vücudun 
merkezini ısıtmaktır. Bu şekilde ilk ısman organ kalp olacak ve fibrilasyon engelle-
nebilecektir. Hayvanı kapalı bir ortama ya da çadıra götürmek ve kalın örtülerle 
sarmak ilk adımlardır. Çadınn içindeki hava, su kaynatılarak nemlendirilebilir. 
Boyun, göğüs, koltuk altı ve bacak içi yüzeyine konulan 40°C-45°C sıcak su şişeleri 
etkili ısıtma telcniklerden biridir. Eğer imlcân varsa dekstroz preparatlan ısıtılarak 
damar içi verilmelidir. Hayvanda dereceli donma varsa donan bölge ısıtılmaya çalı-
şılmamalıdır. Isıtıldfictan sonra yeniden donan vücut parçasmda doku hasar' artaca-
ğından mümkünse bir an önce ldiniğe ulaştınhp tüm vücut ısıtılmalıdır. Damar içi 
ısıtılmış sıvı tedavisiyle dehidratasyonun giderilmesi faydalıdır. Donmada temel 
olan hızlı ısıtmaktır. Bu 40-42°C arasındaki su ile olmalıdır. Suyun sıcaklığını sık 
sık kontrol ederek soğuması engellenmelidir. Bu ısıtma ortalama 15-20 dk sürer. 

Yanan Bir Yerden Hayvan Kurtarma 

Her şeyden önce polis ve itfaiye aranmalı ve kimsenin yanan alura girmesine mü-
saade edilmemelidir. Yanık durumunu ve içerde ne kadar kaldığını tespit etmek tedavi 
için önemlidir. Kurtarılan hayvanda yanık veya solunum güçlüğü mevcutsa ilk mü-
dahale olay yerinde ya da yolda mutlaka yapılmalıdır. Önce solunum yolu kontrol 
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edilmeli, açık tutulmalı ve oksijen verilmelidir (Resim 3). Uygun bir kaç damar yolu 
açarak ağn kesici ve sedatif verilmelidir. Yanık yarasma soğuk su ile soğutma uygu-
lanır. Soğuk su ile yıkanmasıyla lökositlerin yapışması anItıhr, protein denatürasyo-
nu azalır, histamin salmımı azaltılarak ödem azaltıhr, yanık derinliği ve nekrozu azalır 
ve yara iyileşmeye daha erken başlar. Eğer yanık genişse hipotermi tehlikesi oldu-
ğundan soğuk su uygulanmamalıdır. Tüm yanık yarası fazla tahriş etmeden yıkanır, 
slyrılmış deri parçacıkları uzaldaştınhr. Sıvı tedavisine ilk 24 saatte başlanmahdır. 
Eğer yanık hafifse yara açık bırakılır. Kapalı pansuman yapılmaz. Ağrı kesici ve yağlı 
yatıştıncı merhemler kullanılabilir. Yanık ikinci dereceden ise iyileşmesi 2-4 haftayı 
bulabilir. Ya uzun süreli kapama materyallerinden biri ile kapatılır ya da her gün ya-
nık merhemleri sürülerek kapalı pansuman yapılır. Üçüncü derece yamIdarda ise bu 
pansuman çeşidi ameliyata kadar geçen sürede doku kaybını azaltmak ve enfeksiyon 
riskini azaltmak için kullanılır. 

Resim 3: Yangından kurtarılan hayvana oksijen tedavisi 

Istanbul'da başarılı bir kurtarma örneği; kuyuya düşen yavru köpek 

Istanbul'un Beykoz ilçesinde sondaj için açılmış, ancak daha sonra kapatılma-
yan yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen, sosyal 
medya aracılığıyla "Kuyu" adı verilen kangal yavrusu köpeğin sesini duyan vatan-
daşların ihbarı sonucu ekipler çalışmalara başladı (Resim 4). 12. günde 15 Şubat 
2017 tarihinde sabahın erken saatlerinde İstanbul İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü (AFAD), belediye ekipleri, Türkiye Taş Kömürü tahlisiye ekibi, hayvan 
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severler ve sivil toplum örgütleri tarafindan gerçekleştirilen kurtarma çalışmasıyla 
kuyudan sağlıklı olarak çıkanldı. Kuyuya düşen köpeğin kurtarma operasyonuna, 
yaptıkları robotik kurtarma koluyla katılan liseli öğrenciler (Resim 5), çalışmalarını 
kameralar aracılığıyla kayıt altma aldı. 

Resim 4: Kurtarma çalışmaları 

Resim 5: Bahçeşehir koleji robotik takımı 
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Haber kısa sürede yayılarak ülkemizin gündemine girdi ve hem Türkiye hem de 
dünyanın her yerinden pek çok insan kurtarma girişimini merakla beklediler. Süreç; 
sosyal, yazılı ve görsel medyada da kendine epey yer buldu. Operasyon, Reuters 
gibi haber ajansları başta olmak üzere dünya basını ilgi gösterdi. 

Kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen Türkiye Taş Kömürü Işletmeleri 
tahlisiye ekibi de katıldı. Kurtarma çalışmalarının 10. gününde, belediye itfaiye 
ekipleri yavru köpeği görüntülemek için kuyuya kamera indirdi. İndıirilen su altı 
görüntüleme cihazı sayesinde köpek net olarak görüntülendi. Yavru köpeğin tedir-
gin olduğu ve kımıldamakta zorlandığı tespit edildi (Resim 6). 

Resim 6: Kamera aracılığyla köpekten alınan görüntü 

Ekipler, pnömatik hava ile çalışan, ucunda gece görüş kamerası olan, dar alanda 
sağa sola hareket etme özelliğine sahip bir aparat geliştirdiler. Sabah saatlerinde 
hareket halindeki köpeği bir noktada sıkıştırarak, aparatın ucundaki kementle yaka-
layarak hayvanda herhangi zarar meydana getirmeden, boynumdan tutup uygun 
şekilde yukarı çekildi ve "Kuyu" bu sayede sağ salim kurtarıldı. Bahçeşehir Fen ve 
Teknoloji Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu robotik takımı "Kuyu" adı verilen yavru 
köpeğin kurtarma çalışmalarına katkıları nedeniyle takdir kazandılar. Kuyunun 
yapısına uyumlu ürettikleri kurtarma koluyla, ekibe katıldılar. Düştüğü kuyudan 
ortak çalışmayla sağ salim kurtarılan köpek, Hayvan Hastanesi'nde muayene edile-
rek sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. Beykoz itfaiyesinin sahiplenmesiyle bir 
evi oldu (Resim 7). Itfaiye görevlileri "Kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlı-
yoruz" şeklinde konuştu. 
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Resim 7: Kuyu kendisi için hazırlanan evinin önünde 

Hürriyet gazetesi yazan, ünlü tarihçi İlber Ortaylı "Kuyu toplumdaki şefkati or-
taya çıkardı" başlıklı, 19 Şubat 2017 tarihli yazısında, konuyla ilgili olarak özetle 
şöyle yazdı: "Sevimli kangal yavrusu Kuyu'nun kurtanlışı iyi yanlanmızı ortaya 
çıkardı. Hayvanlara karşı taassupla davrananlarda bir değişim görülüyor. Bu hafta 
Beykoz'da sondaj çukuruna düşen yavru kangal kurtarıldı. Her kesimden, her semt-
ten insanlar oraya koştu. Fedakârca uğraşmalan yanında teknolojiyi de iyi kullandı-
lar ve yavruyu kurtardılar. Atalannuz, hayvana şefkat gösteren tutuma sahiplerdi. 
Camilerdelci kuş evleri, kuşların su içmesi için yapılan oyuklar, hayvan yemi için 
vakfedilen paralar da bu tutumun güzel ömekleridir. Hayvan haklarına saygı, bir 
insanlık görevi ve dini vecibe olmasının ötesinde, vazgeçilmez bir toplum tavrı 
olmalıdır." 
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