
Gönüllü Bakıcı Aile El Kitabı 

 

Rehber Köpekler Derneği’nin amacı olan görme engelli bireylere bağımsız 

hareketlerinde destek olabilmek için ilk görevimiz rehber köpek adaylarımızın sağlık ve 

refahlarını sağlayabilmektir. Köpeklerimizin fiziksel, mental sağlığı ve doğru bakımlarının 

sağlanması derneğimizin, gönüllülerimizin ve destekçilerimizin ilk vazifesidir. Bunu 

başarabilmek için hayvan haklarına ve uluslararası standartlara göre hareket etmemiz çok 

önemlidir. Rehber Köpekler Derneği olarak sürekli uluslararası uygulamaları, yönetmelikleri 

ve belirlenen refah/özgürlük kriterlerini takip ediyoruz ve gerekli değişiklikleri yapıyoruz. 

1993'te İngiliz hükümeti tarafından kurulan refah komitesi ve onların sunduğu 5 temel 

özgürlük bizim için en önde gelmektedir. 

 

     1)Hayvanlar yemek, su vb ihtiyaçlardan mahrum bırakılmamalı; önlerinde yeterince taze 

yiyecek ve su bulunmalıdır. 

     2)Hayvanlar bulundukları çevre şartlarında rahatsız olmamalıdır. Uygun barınak ve çevre 

şartları sağlanmalıdır. 

     3)Hayvanlar acı ve ağrıya neden olan çarpma, yaralanma ve hastalıklardan korunmalıdır. Bu 

gibi durumlarda hızlı müdahale edilerek en uygun yöntemlerle sağaltılmalıdır. 

     4)Hayvanlar normal davranışlarını gösterebilmelidir. Bunu gerçekleştirilmeleri için yeterli 

alan, uygun araç ve gereç sağlanmalıdır. Grup halinde barındırılan hayvanlar aynı türden 

olmalıdır. 

     5)Hayvanlar korku ve strese neden olan olaylardan korunmalıdır. Duygusal rahatsızlık veren 

şartlar ortadan kaldırılmalıdır. 

 

Bu el kitabı yavru yetiştiren bakıcı ailelere yol göstermek amacı ile yapılmıştır ve temel amaç, 

yavru köpeği her koşulda yanımızda olan, iyi yetiştirilmiş, kooperatif ve hoş bir arkadaş haline 

getirmektir.  

 

Misyonun Önemi: 

Bu belki ilk köpeğiniz olacak ve 15-16 aylık olduğunda sizden ayrılacağı zaman kalbinizde bir 

boşluk bırakacak ve tabii ki çok üzüleceksiniz. Ama aynı zamanda çok az insanın başarabileceği 

büyük bir şeyi yapmaktan dolayı kendinizle gurur duyacaksınız. Ulvi bir görevi olan bu köpeği, 

başkalarına yardımı dokunması için kendinizden bir parça vermiş olacaksınız. 

 



Köpek Hayatı ve Yavrunun Yükümlülüğü 

Köpek eğitimine dair hiç bilginiz olmayabilir ya da hiçbir köpek ile yaşamamış olabilirsiniz. 

Merak etmeyin bunu eğitmenlerimizin desteği ile çözüyoruz. Bizden istediğiniz kadar yardım 

alabilirsiniz. Köpeğin tüy dökmesi sizin için sorun olur mu ya da rahatsız eder mi? Mevsim 

geçişlerinde tüy dökümü bazen artış gösterebilir. Evinizde başka evcil hayvan varsa yeni 

yavrunun gelmesini nasıl karşılar sizce? Yavru bakıcının dikkatinin rehber köpek üzerinde 

olmasını sağlamak için, eve götürülen tüm hayvanların yavrudan en az 6 ay daha küçük veya 

daha büyük olması gerekir. Evde köpeklere alerjisi olan biri var mı? Köpeğin güvenliğini 

sağlayıp kayış ile düzenli gezdirebileceğini düşünüyor musun? 

 

• Yavru köpeğe bir aile üyesi gibi davranma: Günlük hayatınızın bir parçası olacak. Evde 

aynı cinsiyette başka bir köpeğiniz varsa birlikte yaşamalarında bir sorun yok. 

• Ev kuralları ve sosyal beceriler kazandırma: Günlük pratik ve deneyime ihtiyaç 

duyarlar. Köpeğin ne yaptığını görmeyen görme engelli bir kişiyle yaşayacağından, 

uygun ev kuralları (örneğin mobilyalara saygı duymak) kritik bir noktadır. Öğrettiğimiz 

teknikler tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır, bu da azminizi ve sabrınızı gerektirir. Yavru 

köpeğinizi her zaman evde yakın tutmalısınız, böylece onu kontrol edebilir veya ona 

doğru davranışı öğretebilirsiniz. 

• Yavru Köpeğin raporu: Eğitmenimiz 2 haftada bir gelerek köpeklerimizin raporunu 

tutar ve size eğitimi için destek verir. 

• Köpeğin veteriner bakımında iş birliği: Veteriner kliniğine aşıları ve parazitleri için 

sizler tarafından düzenli gidilmesi ve takip edilmesi gerekir. 

• Köpeğinizi farklı deneyimler yoluyla geliştirmek: Gönüllü ailelerimiz için en zor 

görevlerden biri, köpeğin her türlü durumda sakin ve kendinden emin bir şekilde 

davranmasını sağlamaktır. Bir köpeğin rehber köpek olmamasının en yaygın nedeni, 

bunu yapacak özgüvene sahip olmamasıdır. Bunu başarmak için, yavru köpeği 

olabildiğince topluluğa alıştırmanız gerekir. Deneyimin genişlemesi, yavruyu 

aldığınızda başlar ve köpek yavrusu yetiştirme sürecinin tamamı boyunca sürer. Keyifli, 

eğitici, yaşa ve kişiliğe uygun sosyalleşme deneyimlerinizi genişletmek için her gün 

mümkün olduğunca çok yere götürmek size kalmıştır. Köpeğinizin yaşı ve yetenekleri 

için hangi durumların uygun olduğunu size öğretiyoruz. 

• Yavrunun eğitime aktarılması: Yavru köpekler genellikle 15-16 aylıkken eğitime 

başlamaya hazırdır.  



Yavru Rehber Köpek Eğitim Programı 

Yavru köpek 2-3 aylıktan (8-10 haftalıktan) 15-16 aylık olana kadar barınacağı bir aile yanında 

kalmalıdır. Evde ikamet edenlerden kimin köpek ile ilgileneceğine karar verilmeli, bu kişinin 

18 yaş üstü olması tercih edilmektedir. Köpeği beslemek, bakımını yapmak ve eğitmekten tek 

başına sorumlu olacak kişiye karar verilmelidir. Tabii ki diğer aile fertleri de yavru ile 

ilgilenecektir ama bir tane sahibin olması köpeğin eğitimi için çok önemlidir. 

 

Gönüllü aile ile köpek arasında gelişen yakın bağ, köpeğin daha sonraki görme engelli sahibi 

ile olan ilişkisinin temelini oluşturacaktır. Yavruyu evde 4 saatten fazla yalnız bırakmamak 

gerekir. İlerleyen zamanlarda ayrılma korkusu, yalnız kalma korkusu oluşabilir. Yavruların, 

yetiştirilme sırasında ve daha sonra eğitim esnasında yatakta uyuması veya herhangi bir 

mobilyanın üzerine çıkması kesinlikle yasaktır. Bu kötü alışkanlığı sonradan düzeltmek yemek 

masasında yemek için yalvarmak kadar zordur. Yavru köpeğin yatağına ya da koltuğa 

yatmasına asla izin vermezsek, oraya çıkması bile aklına gelmez. 

 

Yavruların diğer yavru köpekler, yetişkin köpekler ve sokak köpekleriyle sosyalleşmesi için 

önemli olan durumlarla tanışmasını sağlamak sizin işinizdir. Örneğin, alışveriş merkezlerine, 

ofislere, restoranlara, köpek parklarına ve diğer yerlere ziyaretler düzenleyebilirsiniz. Yavru ile 

sokağa çıkarken eğitmenin vermiş olduğu yeleğin giydirilmesi çok önemlidir, unutulmaması 

önemle rica olunur. 

 

Yavru yetiştirme programının sonunda, köpekler sakin olmalı, temel komutları bilmeli, kayış 

ile düzgün yürüyebilmeli, işlerini komuta göre yapabilmeli, evde ve halka açık yerlerde sakin 

davranmalı ve izinsiz kaldırım dışına adım atmalarına izin verilmemelidir. Derneğin 

eğitmenleri bu eğitimin sağlanmasında size yardımcı olurlar. Dernek çalışanlarına herhangi bir 

sorunuz olması durumunda telefon veya e-posta yoluyla ulaşılabilir. 

 

*Derneğin eğitmenine ya da ofis çalışanına tatile gideceğinize ya da sağlık sorunundan dolayı 

köpeğe bakamayacağınıza/yanınıza alamayacağınıza dair 2 hafta önceden yazılı bilgi vermeniz 

ZORUNLUDUR. 

 

*Bu kitapçıkta belirtilen kurallara ve eğitmenin yönlendirmelerine uyulmadığı takdirde Rehber 

Köpekler Derneği, yavru rehber köpek adayı için aile değişikliği yapacaktır. 

 



Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni          Ofis Çalışanı/Mama Konusunda Yardımcı 
Burcu Bora- 05325507148            Gökçe Şengül-05550841020 
burcubora@rehberkopeklerdernegi.org         info@rehberkopeklerdernegi.org 
 

8-10 Haftalıkdan İtibaren 

I. Yapı/Bağlantı: 

- Köpeğe bakar, sever, besler ve temel ihtiyaçlarını giderir. 

- Köpek, gönüllü ailesinin onunla ilgilendiği, ona güvenebileceğini, sorunlarını 

çözebileceğini hisseder. 

- Ailede başka bir köpek varsa, sahibinin sadece yavru ile özel bir zaman geçirmesi 

gerekebilir, böylece yavru diğer köpeği gölgesi gibi takip etmez. 

- Köpek yavrusunu çağırdığınızda bize gelirse, bu davranışı için onu övebilir, sevebilir 

ve gerekirse onunla konuşabiliriz. 

- Köpek bizden uzaklaşırsa, onu kovalamamalıyız ve ters yöne gitmeye çalışmalıyız. 

Önceki yaptığından onu şaşırtmış olacaksınız ve size geri gelirse onu övün. 

- Yavru köpeğe çok fazla sözlü övgüde bulunun ve sevin. 

- İyi bir şey yaparsa onu ödüllendirin ve övün. Bu olay kötü olan durumu düzeltmekten 

ya da köpeği kontrol etmekten çok daha kolaydır. 

- Yapılmaması gereken bir şey yapıyorsa “hayır” deyin ve davranışı düzeltmek için başka 

bir şey teklif edin (oyuncak, çiğneme kemiği gibi) 

- Mobilya, duvar gibi şeyleri çiğneme gereksinim duyarsa, karanfil yağını çiğnemeye 

yeltendiği yere sürün ve ilgisini çekecek başka bir şey verin. 

- Eğer sizi ısırmaya, kemirmeye çalışıyorsa canınız acıyormuş gibi davranın. Çiğnemesi 

için başka bir oyuncak teklif edin. 

- Pişmanlık ve suçluluk duymamalıyız, eğer tutarlı olursak köpek bundan çok şey 

öğrenecektir. Her zaman istediği şeye sahip olamayacağını öğretmemiz gerekecek. 

- Köpek bizi takip etmeyi öğrenmeli. Ne zaman ne olacağını, ne zaman yemek yiyeceğini 

/ oynayacağını / dışarı çıkacağını vb. biz belirliyoruz. 

- Yavru köpeği bol bol sevelim, duruşumuzu, sesimizi ve ona olan ilgimizi hissettirelim. 

- Fiziksel şiddet köpeğimizle olan güven ilişkimizi zedeler. Köpeğe elle, gazete kâğıdı 

veya herhangi bir şey ile vurmak YASAKTIR. 

- Tutarlılık çok önemlidir. Neye tepki verdiğimiz, sevindiğimizi hızlı öğrenirler. 

- Yavru köpeğe katı davranışlar sergilemeyin ve henüz öğretmediğimiz bir şeyi 

yapmasını ondan beklemeyin. 
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- Bir kişiye karşı kötü veya kızgın hissediyorsanız, bunu asla köpeğe bununla ilgili bir 

sorunumuz olduğunu hissetmemelisiniz. 

- İlkelerimize bağlı kalalım. Eğer bir şeye karar verdiysek, her zaman öyle olmalı. Onu 

değiştirmeyin, çünkü bu köpeğin kafasını karıştırır. 

- Yavru köpek koltuğa zıplayamıyorsa bizim üstümüze de atlayamayacağını 

öğrenmelidir. 

- Köpek yavrusu bir şeyi çözemezse ona yardım edelim. Bu bize güvenebileceği en iyi 

zamanlamadır. 

- Yavru köpek bir durumdan rahatsız ise onun yanında olun. Güven duygusunu 

hissetmesine için sevin ve yanında ayrılmayın (süpürgeden korkunca size koşabilir ya 

da destek isteyebilir.) 

-  Dünyayı yavruya tanıştırın, insanla ilk gerçek bağını ve onunla sonraki ilişkilerini 

kuran köpek yavrusu eğitmenleri olduğumuzu unutmayalım. Her şeyi iyi gözlemlemesi 

için ona zaman vermeliyiz ve sonra tekrar ayağa kalktığında onu arayabiliriz, yolumuza 

devam edebiliriz. 

- Kediler, kuşlar, küçük kemirgenler ve diğer evcil hayvanlarla düzenli olarak 

tanışmalılar, böylece onlara alışma şansı elde etmeli ve daha sonraki işlerde artık bir 

dikkat dağıtıcı unsur oluşturmasın. 

 

II. Gelişmelerin Doğru Kullanımı: 

- Köpeğin adı her zaman pozitiftir. Adının tek başına kullanılması, bunun bir talebin 

parçası olduğu anlamına gelir. 

- Adını ASLA azarlamak için kullanmayın. 

- Eğer ismini söylediğinizde gelirse onu övün ve ödüllendirin. 

- İsmin zikredilmesi sonuçlara yol açmaz ve hatta bu şekilde kullanıldığında arka plan 

gürültüsünü tamamen bulanıklaştırır. 

- Köpeğin adını hep aynı şekilde telaffuz etmeye çalışalım ve sevme aynı şekilde 

olmalıdır. 

- Köpek robot ya da asker değil, biz çavuş değiliz. Her zaman nazik olun ve asla köpeğe 

bağırmayın. 

- Köpeğin ismi nazikçe söylenir. Vurguya ya da bağırmaya gerek yoktur. 

- Yavru köpek herhangi bir eylem sırasında adını söylediğimizde bize bakarsa ve ne 

olacağını ilgiyle izlerse ismini öğrenmiş demektir. 



- Köpek yavrusu kaçarsa, adını duyarsa, küçülürse, bize gelmezse, muhtemelen adıyla 

bazı olumsuz deneyimler ilişkilendirmiştir; bu, önceki noktalara uyulmamasından / 

adıyla azarlanmasından kaynaklanabilir. 

- Kelimeleri tekrar etmeye gerek yok, (... gel, gel) çünkü, köpek buna hiç dikkat 

etmeyecek ve gelmeyecek. 

- Bir köpeğin küçük olması, bir şeyleri anlamadığı anlamına gelmediğini unutmayın.  

- Çok erken beklentileriniz olmasın. Çocuğa tepki vermezse söyleyelim, başka seslerle, 

oyunlarla, hareketlerle onu şok etmeye çalışalım. Hadi yakalayalım - mesele papağan 

olarak kendimizi tekrar etmeye alışmak değil - ama sabırlı olun ki şimdi öğrense bile, 

köpek yavrusu bizi anlamazsa azarlamaya asla gelmez, insanlarla iletişim kurmayı 

öğrenir 

- Köpek yavrusu ile yüksek sesle konuşmanıza gerek yok, aslında en önemli şey tamamen 

normal bir sese tepki vermek olacaktır, bir köpeğin iş birliği yapıp yapmamasına bağlı 

değildir. 

- İstekler, izin, yasaklama. Aynı sözcükleri, her zaman aynı konjugasyonda, aynı vurgu 

ile kullanırız, örn. "Hayır, seninki, gidebilirsin, süper, hadi" 

- Odak köpek yavrusu üzerindedir. Daha yüksek, hafif şıngırdayan bir sesle konuşursam, 

bu onu olumlu bir deneyim olarak etkiler, bir de seversem daha hızlı öğrenir. 

- Tasma ile tanıştırma oyun zamanı ya da yemek yerken olmalıdır. 

 

III. Oda Temizliği ve Tuvalet Rutini: 

- Köpek bezi koymak yasaktır. Rahat bir çözüm gibi görülebilir ancak gelecekte çimene 

alışması çok zor olacaktır. 

- Yavru köpekler uyandıklarında tuvaletlerini yapmaları için çimene götürün. Mesanesi 

küçük olduğu için birkaç adımda tuvaletini yapabilir o yüzden kucağınıza alıp tuvaletini 

yapmasını istediğiniz yere götürüp bırakın. 

- Köpeği besledikten sonra daima tuvalete götürün. 

- Dışarı çıkardığınızda tuvaletini yapana kadar onunla oyun oynamayın ve pasif bir 

şekilde bekleyin. Eğer yapmazsa tuvaletini emin olun eve geldiğinde yapacaktır. 

- Köpeğin çimeni koklamasına izin verin, böylece tuvaletini yaptığı yere gidip tekrar 

işeyecektir. 

- Doğru yere işerken, “Busy Busy” komutunu kullanmayı unutmayın. Böylece istek 

üzerine işemeyi öğrenecek. Yaptığında da ödüllendirebilirsiniz. 



- Eğer heyecanlanıp eve işerse ya da kakasını yaparsa ona kızmayın ya da sevmeyin 

sadece temizleyin. Şiddet uygulamaktan kaçının. 

- Büyük tuvaleti için daire çizmeye başlar ve doğru yere yaparsa ödüllendirip 

sevebilirsiniz. 

- Burnunuzu tıkamak ya da azarlamak tamamen gereksizdir. Aranızdaki ilişkiyi 

zedelemekten başka bir şey değildir. 

- Yavrunuzu tuvalet için her gün aynı bölgeyi kullanmaya itmelisiniz. Tuvalete 

çıkartırken her zaman aynı kapıyı kullanmalısınız. Bu, yavrunuzun tuvalete gitmesi 

gerektiğinde ne tarafa yönelmesi gerektiğini öğrenmesini sağlar.  

- Yavru köpeğin hayatına bir sistem getirmeye çalışın ve belirli bir zamanda besleyin, 

bırakın, onunla oynayın- günlük rutin hemen hemen sabitse daha kolay olacaktır. 

- Yavru köpek idrarını saatlerce tutamayacağı için 1-2 saat aralıklarla tuvalete götürmeniz 

gerekebilir alışkanlık edinene kadar. 

- Köpeği evde yalnız bırakmanız gerekirse, 4 saat boyunca kafeste kalabilir. Ama 

unutmayın tuvalet ihtiyaçlarını giderdiğinden emin olun. 

- Köpek sıkıntıdan çok su içerse, daha çok tuvalete gitmesi gerekebilir. 

- Garip bir yerde / misafirlikte / oyunun sıcağında çişi daha çok gelebilir, buna dikkat 

edilmeli, birkaç kez tuvalete çıkarılmalıdır. 

- Yavrunun kaldırma ve asfalta tuvaletini yapmasına asla izin vermeyin. En yakın çimene 

götürün. 

- Tuvaletini tasmalı ve tasmasız doğru yere yapması gerektiğini öğretmeliyiz. 

- Büyük tuvaleti her zaman çimende toplanmalı, böylece kötü alışkanlıklar önlenmelidir. 

- Köpek yetenekliyse 5-6 aylıkken alışkanlık edinir, değilse eğitmene belirtilmeli ve 

muayene edilmelidir. 

- Yavrunuzu günlük 10-15 dakika gibi bir sürede tarama, pati-kulak-diş-göz kontrolü 

yaparak harcayabilirsiniz. Köpek oturup yatarken bu işlemi yapmanız görme engellinin 

işini kolaylaştıracaktır. 

 

Bu sebeple: 

o İlk başta her 1-2 saatte bir tuvalete çıkartmalısınız. 

o Sabah ilk iş tuvalete çıkartmalısınız.  

o Her oyun oynadıktan sonra ve bol hareketten sonra dışarı çıkartmalısınız (Oyun, 

koşu vs. bağırsakları hareketlendirir ve tuvalet getirir.). 



o Her yemek yedikten sonra dışarı çıkartmalısınız  

o Geceleri önünde suyu olmamasına dikkat etmelisiniz, bu sayede gece su içip 

tuvaleti gelmez. (20.00 ya da 21.00dan sonra su vermemeliyiz.) 

 

IV. Beslenme: 

- 8 haftadan itibaren günde 3 defa ve aynı saatte beslenmelidir. 

- Mamayı asla önünde bırakmayın, hepsini yemediyse kalanları oradan alın. 

- Yavru sadece ölçülen dozu yemelidir, görünüşte hala açsa daha fazla yememelidir. 

Dozu belirlemek eğitmenin sorumluluğudur. 

- Gün içinde eğitim yapmak için kendi mamasını kullanıp günlük alması gereken ölçüden 

kesebilirsiniz. 

- Yavrunun ciyaklaması yasaktır, denerse ona bakmayın ve uzaklaşın 

- Masanın yanında yavruyu beslemeyin,”1 taneden bir şey olmaz” demeyelim. 

- KENDİ MAMASI DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY YEMESİ YASAKTIR. 

- Yerden yiyecek alması kesinlikle yasaktır, ne pahasına olursa olsun bunu önlemeye 

çalışalım.  

- Yavrunun raftan, masadan yemek çalmayacağından emin olun. 

- Sokak, evde ve başka yerde yavruya yemek vermeyi teklif etmeyin. 

- Başka hayvanın mamasına erişmemesini sağlayalım. 

- Siz yemek yerken köpek ağlıyor, üstünüze çıkıyorsa onu görmezden gelin ve “yerine” 

gitmesini isteyin (yavrumuz biliyorsa kullanabilirsiniz) 

- Mama kabını çiğnemek, oyun oynamak kesinlikle yasaktır. Eğer görürseniz 

azarlamadan ağızından çıkarın ve asla peşinizden koşmasını istemeyin. 

- Elle besleme yoktur, eğer köpek yemek yemiyorsa, yarım dakika içinde kasesini ondan 

uzaklaştırın, bir dahaki sefere acıkacak ve yemek yiyecek (Kâseden almamaya çalışın, 

bir elinizle sunun.) 

- Eğer yavru maması dışında bir şey yemiş olursa derhal eğitmene bildirin. 

- Yavrunun kâseyi çimdiklemek için geri gelmesine izin vermeyin, eğer kâseyi 

bırakırsanız, ondan alın ki önündeki miktarı hemen yemeyi öğrensin (eğer yemek 

yemiyorsa endişelenmeyin) 

- Kâseyi yere koymadan önce, yavru köpeğin oturmasını ve "yiyebilirsin" komutunu 

beklemesini bekleyin. 



- Başlangıçta, yere oturursanız, kâseyi hemen önünüze koyun ve "yiyebilirsin" ile 

yemesine izin verin- yavru köpeği fiziksel olarak tutmak veya yakalamak yasaktır. 

- Yavru bize sızlanırsa veya zıplarsa, kâseyi asla yere koymayın, sakinleşene kadar 

sabırla bekleyin- sadece kurallara göre yiyebilir. 

- "Şimdi acelem var" diye bir şey yok- ve bir kâse yemeği çocuğun önüne atıyorum, diğer 

zamanlarda beklemesini istiyorum- her durumda izin için yemek yeme kuralına 

uyulmalıdır. 

- Köpek yavrusu yetiştirme döneminin sonunda, köpeği yat pozisyonu ile kâsenin yanına 

oturtup yemesi için iznimizi bekletebilmeliyiz. 

- Hastalık / tedavi durumunda, daha farklı beslenme ve diyet konusunda eğitmen ile 

görüşmek gerekir. 

- Yavru köpeğin sahibi dışında hiçbir aile üyesi / arkadaşı / kişi yavruyu besleyemez, 

sadece istisnai durumlarda. 

- Yavru yiyecek olmayan bir şeyi çiğniyor-yiyor-yutuyorsa, onu önlemeye çalışın, ondan 

alın, dikkatini dağıtın. 

- Yavru ağzına almaması gereken bir şey aldıysa yakalamaktan ve kovalamaktan kaçının. 

Tasma ile yakalamaya çalışmayın, sabırlı olun. Zamanla büyüyecektir. 

 

V. İçme: 

- Her zaman su içmeli. Köpeğe sudan başka bir şey vermeyin. (Süt, kefir...) 

- Yavru köpeğin önüne düzenli aralıklarla tatlı su koyun 

- Yemek yedikten ve oyun oynadıktan sonra su içme isteği olacaktır. 

- Çok nefes nefese olduğunda, sıcak havalarda köpeğin daha fazla su içmeye ihtiyacı olur. 

Öyle durumlarda tuvaletine dikkat etmelisiniz. 

- Soğuk havalarda, üşütmemesi ve öksürmemesi için ılık su ile sıcak su arası su 

verebilirsiniz. 

 

VI. Gece Rutinleri: 

Yavrunuzun ilk defa tek başına uyuduğunu, annesinden ve kardeşlerinden yeni ayrıldığını 

unutmayın. İlk gece ilgi için ağlayabilir (Bu davranış sürü mantalitesi olan hayvanlarda çok 

doğaldır ve size kaygılandırmamalıdır.)  

- Yatmadan önce yavrunuzu heyecanlandırmayın. Oyunlardan ve fazla ilgiden kaçının.  



- Yatmadan hemen önce yavrunun tuvalet ihtiyacını giderdiğinden emin olmalısınız. 

- Yattığı bölgenin rahat, güvenli ve sıcak olduğundan emin olun.  

- Bir battaniye, çiğneme kemiği veya sevdiği bir oyuncak bırakın. 

Eğer kafesiniz var ise… 

- Yavrunuz siz gittikten hemen sonra ağlamaya başlarsa yanına GİTMEYİN. Görmezden 

ve duymazdan gelin. Eğer yanına hemen giderseniz sizin ilginizi bu şekilde 

çekebileceğini ilk günden anlar. 

- Yavrunuz birkaç saat sonra ağlamaya başlarsa tuvalet ihtiyacı olduğu için olabilir. 

ASLA oyun veya sevgi vermeyin, sadece tuvalet ihtiyacını giderin ve yerine geri koyun. 

-  İlk gecelerde gece boyunca yatağını kullanmasına izin verin ve hatta sağlayın. 

- Akşamüstü ışığı açık bırakın veya çok sesli olmayacak bir biçimde radyo açın, bu gece 

daha iyi uyumasına yardımcı olur.  

- Eğer birkaç günden fazla problem yaşıyorsanız eğitmenlerimiz ile iletişime geçin. 

 

VII. Zehirlenme: 

Köpeklerde zehirlenme çok farklı sebeplerden dolayı olabiliyor. Bu nedenler sokaktan veya 

kimseden yemek yememeleri çok önemli.  

Olasılığı düşük ama yine olabilecek durumlar: 

- Yere dökülmüş zehirli diyebileceğimiz, çamaşır suyu, antifriz gibi şeylere 

basıldığında bunlar patilere veya kürke bulaşabiliyor. Daha sonra yalayarak 

kendilerini temizleyen köpekler zehirlenebiliyorlar. 

- Kilosundan fazla veya olması gerektiğinden fazla dış parazit veya iç parazit ilaçları 

verilmesi durumunda da zehirlenme vakaları olabilir. Bu sebeple ev içerisinde ya da 

veteriner dışında veya köpeğin sahibi dışında kimsenin ilaçlarını yapmaması 

gerekiyor.  

- Zehirli gazlar, temizlik malzemeleri, duman gibi solunum yolu ile alınan maddeler 

de zehirlenmeye yol açabilir.  

Zehirlenmiş bir köpek; ishal ve kusma, fazla salya akıtma, iştahsızlık, yorgunluk, zehirli 

maddenin dokunduğu yerin kaşınması veya kelleşme, ağız veya deri de tahrişi ve kabarıklıklar, 

denge kaybı, nefes almada güçlük yaşayabilir ve hatta komaya girebilir.  

(!) Zehirlenmeden şüpheleniyorsanız hemen veterinere gitmeniz gerekiyor.  

 



Evdeki zehirli yiyecekler ve maddeler: 

 Çikolata, kaliteli (kakao oranı yüksek) çikolatalar daha zehirli. 

 Soğan, sarımsak 

 Taze veya kuru üzüm 

 Kafein 

 Alkol 

 Avokado 

 Macadamia Cevizi 

 Xylitol – Diyabetik ilaçlarında veya sakızlarda kullanılan bir madde (!) 

 

• Duvar Sarmaşığı  

• Yüksükotu 

• Ağıotu  

• Mantar 

• Ökseotu 

• Zambak çeşitleri 

• Lale 

• Meşe ağacı veya odunu 

• Zakkum 

 

Cilde bulaşırsa zehirli maddeler; 

o Katran (Tar) 

o Petrol ve petrol içeren ürünler 

o Çamaşır Suyu 

o Boya ve Boya sökücüler 

Yutulursa zehirli maddeler; 

 Asit ve asitli maddeler 

 Alkali maddeler 

 Petroleum içeren maddeler 

 Antifriz 

 Pil 

 İlaçlar 

 Neon bilezikler, kolyeler (parlayan) 



 

 

Ekstra olarak: 

- Yavru köpeğinizde stres belirtileri (kuyruğu saklamış, kulakları geriye almış, mantıksız 

esneme, kaşıma veya nefes nefese, muhtemelen ağızda dil veya ağız yalama-salya akması) 

görürsek, yapabileceğimiz en kötü şey okşayarak ve överek onları rahatlatmaya çalışmaktır. 

Okşamak, belirli bir nesneden veya durumdan korkma davranışını güçlendirir. 

- Çocuk yeni evine entegre olduktan sonra, bazen evde yalnız bırakılması gerektiğini de 

öğrenmesi gerekir. Biri her zaman evde olsa bile, bunu düzenli olarak yapmak gerekir. Köpeği 

kafese gönderin, çiğnemesi için ona bir atıştırmalık verin ve odadan çıkın. Yemeyi bitirmeden 

geri gelin. Bir sonraki adım, daireyi terk etmektir, ancak yalnızca ön kapı kapandıktan birkaç 

saniye sonra geri dönmek gerekebilir. Daha sonra olduğunuz yerden uzaklaşıyoruz ve köpeği 

25-30 dakika yalnız bırakana kadar süreyi uzatabiliriz. 

Yavru köpeği bir kafeste veya kutuda kalmaya alıştırırsak, köpeğin kaprislerini (ayakkabı ve 

mobilya çiğnemek, su birikintilerini ve yığınlarını ayrı bırakmak) aşmak daha kolaydır. Yavru 

köpeğin ekipmanı (boks / kafes, tasma, kayış) dernek tarafından sağlanmaktadır. Yavru köpek 

içgüdüsel olarak kendi yatağını kirletmez, ancak uzun süre dışarıda işini yapma fırsatı 

bulamazsa kazalar meydana gelebilir, bu durum sahibi tarafından halledilmelidir. Birkaç 

günlük başarılı bir alışkanlığın ardından, köpeğin uykulu veya acıktığı zaman kendi başına 

kafesine gireceğini göreceğiz.  

- İlk olarak yavru köpeğin her iki haftada bir veteriner hekime götürülmesi gerekir, doğum 

sırasında aşıların yapılması nedeniyle finansmanı dernek tarafından karşılanır. 

-Toplu taşıma araçlarında seyahat etmenin temeli olarak, köpeğinizi bir arabada seyahat ederek 

şehir gürültüsüne alıştırın. Başlangıçta seyahate başlamadan en az 3-4 saat önce ona yemek 

vermeyin. Birkaç kez sallanmaya alışırsa, artık kusmayacaktır. 

• Saç kurutma makinesi ve elektrik süpürgesini yavru köpek ile düzgün bir şekilde 

tanıştırılırsa kullanılabilir: 

 Saç kurutma makinesini ve elektrik süpürgesini yavru köpeğe yaklaştırmadan önce 

birkaç kez açıp kapatınız. 

 Saç kurutma makinesini yavru köpeğin yanında açtığınızda çıkan sese alışana kadar 

makineyi yavru köpeğin direk üzerine tutmayınız. 



 Saç kurutma makinesini ve elektrik süpürgesini yavru köpekten belirli bir mesafe 

uzağında çalıştırıp yavaş yavaş üzerine doğru tutunuz. 

 ASLA makineyi yavru köpeğin yüzüne tutmayınız. Bu çok rahatsız edici bir durumdur 

ve köpeğin saç kurutma makinelerinden korkmasına neden olabilir. 

 Makineyi yavru köpeğe 30-33 santimetreden daha fazla yaklaştırmayınız. 

Aşılar ve Parazit Kontrolleri 

Tüm yavrularımızın zamanında aşılanmaları gerekmektedir ve tamamen ölümcül viral 

hastalıklara karşı korunmaları haklarıdır. Aşılamalar tam zamanında yapılmalıdır ki 

sosyalleşmelerine hemen başlayabilin. Distemper, Hepatit, Leptospirosis, parvovirus ve para-

influenza mortalite ve kontemine oranı en yüksek ve en tehlikeli hastalıklardır. İç ve dış parazit 

tedavileri anlaşmalı veterinerlerimiz tarafından yapılmaktadır. Eğer tatile gidiyorsanız bu 

damla ve tabletleri veterinerinizden nasıl yapıldıklarını göstermelerini isteyerek yanınıza 

alabilirsiniz. Aşı ve dış/iç parazit takiplerini aileler olarak siz takip etmelisiniz. Gerekirse 

veterinerimiz ile görüşüp mesaj sistemine geçirebilirsiniz. Aşılara götürme sorumluluğu 

tamamen gönüllü ailelerimize aittir ve yavrumuzun pasaportunu her veterinere gidişte 

götürülmesi gerekmektedir. 

 

SOKAK KÖPEKLERİ  

Türkiye’de çok sokak köpeği olduğu için köpeklerimiz ile onları tanıştırmanızı tavsiye edeceğiz 

çünkü her yerde oldukları için köpeklerimizin onların varlığına alışmaları gerekecek. 

Kayıştayken köpeklerle oyun oynamamaları gerekiyor. Ayrıca sokak köpeği gördüğünüzde ona 

dik dik yürümemeye çalışın.  

 

KÖPEĞİMİ NE ZAMAN VETERINERE GÖTÜRMELİYİM? 

Köpeğiniz ilk senesinde bir noktada veterinere gitmek zorunda kalabilir. Çoğu durumda 

veterinere götürsek mi götürmesek mi zor bir karar olabilir. Bazı durumlar acil veteriner bakımı 

gerektirebilir ama bazı durumlar da hiçbir tedaviye gerek olmayabilir. Aşağıdaki listede daha 

rahat karar vermeniz için hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

 



Durum/Sorun Eylem 

Mide/Karın Bölgesinde Şişlik  Acil Veteriner Tedavisi 

İdrarda Kan     Acil Veteriner Tedavisi 

Nefes Alma Zorluğu    Acil Veteriner Tedavisi 

Yanma      Acil Veteriner Tedavisi 

Kırık Kemik     Acil Veteriner Tedavisi 

Boğulma     Acil Veteriner Tedavisi 

Yığılma     Acil Veteriner Tedavisi 

Konvülziyon ve Nöbet   Acil Veteriner Tedavisi 

Göze Darbe ve Zarar    Acil Veteriner Tedavisi 

Dışkıda fazla Kan    Acil Veteriner Tedavisi 

Ağır Kan Kaybı    Acil Veteriner Tedavisi 

Elektrik Çarpması    Acil Veteriner Tedavisi 

Sıcak Çarpması    Acil Veteriner Tedavisi 

Herhangi bir Araba Kazası   Acil Veteriner Tedavisi 

Ağız yakını veya boğaz böcek sokma Acil Veteriner Tedavisi 

Kusma ve İshal(Yavru Köpeklerde)   Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

İştah Kaybı    Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Kötü Nefes    Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Dışkı da Kan    Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Kendisini ısırmak veya çiğnemek Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Kendini tırmalamak   Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

 

Durum/Sorun Eylem 

 

Yumuşak Dışkı veya Ishal (İştah var) Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Fazla susuzluk ve Çiş Yapma  Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Sürekli Iştah Kaybı   Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Nedensiz Uyuşukluk/Uyku Hali Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Şişlik veya Yumru   Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Göz, Kulak veya Deriden Akıntı Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Yere Popo Sürerek Yürüme  Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Hapşırmak ve Öksürmek  Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 

Topallama    Veteriniz veya Eğitmeniniz ile Iletişime Geçiniz 


