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Bu derginin bütün hakları 
Pups&Itchy'de saklıdır.



bizden size

Kendi köpeğimiz Blackberry'den ilham alarak 
çıktığımız bu yolda en iyi dostlarımızın sağlıklı 
ve mutlu olması, ayrıca en önemlisi kuyruk 
sallamalarını sürdürebilecekleri bir hayat 
sunmak bu markanın en büyük tutkusu oldu. 
Her gün harika bir şey yaratmak ve sizlerle 
buluşturmak için bu büyük tutkumuzu bir 
araya getiriyoruz.

Evcil dostlarımızı çok seviyoruz! Onların 
kısacık ömürlerinde mutlu edebilmek 
hepimizin tek arzusu.  Pups & Itchy e-bülteni 
her ay patili çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu 
tutmanıza yardımcı olacak tavsiyeler ve 
uzman ipuçlarıyla dolu olacak - bu yüzden 
eğer köpekleri çok seviyorsanız, bu e-bülten 
tam size göre!

Yağmur Eylül Yavuz  |  Editör

Bu e-bülten sadece eğitim, sağlık, bakım 
ve tüylü dostlarımızın sevimli resimleri ile 
dolu olmakla kalmıyor, aynı zamanda özel 
röportajlar, günlük kullanabileceğiz pek çok 
markadan köpek aksesuarları, yuva arayanlar 
ve size özel kampanyalara da yer veriyor!

Bu nedenle, ister yeni bir patili dost anne/
babası olmak üzere olun, ister zaten deneyimli 
bir köpek sahibi olun, ister sadece sevimli 
köpekleri çok sevin – Pups & Itchy E-Bülten’de 
herkes için bir şeyler var, şimdi mail listesine 
abone olun ve ilk size gelsin.
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BADİ KRAL, 9 yaşında
ana kuzusu | asi | titiz

LESSİ (8) 
uykucu &  meraklı 

& kedi delisi 

CESİKA (6)
enerjik &  tatlı bela

& hayat dolu

PLUTO, 1 yaşında
oyuncu | pisboğaz | duygusal

JOY, 3 yaşında
aristokrat | komik & sakar | vefalı

ZOE, 4 yaşında
sevgi dolu | başına buyruk | kucakçı 

GUFİ,4 yaşında
telaşlı | sevgi delisi | oyuncu 

ayın patili
dostları



Kışa Hazır Mı?

Patili Dostunuz
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1. Bir mont veya yağmurluk!

Köpeğinizin bir Husky ya da Newfie gibi 
doğal bir kışlık paltosu yoksa, monta ihtiyacı 
olabilir. Onları sıcak tutan ve hareket kabili-
yetini sınırlamayan bir mont kullanabilirsiniz. 
Mont giymeyi sevmiyorsa eve geldiğinizde 
onu güzelce kurulamayı unutmayın.

2. Kuru kulaklar

Onlara kulak tıkaçları almanıza gerek yok, an-
cak köpeğiniz karda veya yağmurda oynuyor-
sa, ağrılı kulak enfeksiyonlarını önlemek için 
eve geldiğinizde kulaklarını kuruladığınızdan 
emin olun.

3. Altı kalın yataklar

Sizi rahatsız etmeyecek hafif bir hava akımı, 
bazen ince tüylü köpekleri riske atabilir. 
Yatağının altına ince bir paspas koyabilir, ona 
özel bir battaniyeyi yatağının üstüne ihtiyacı 
olursa kullanabilmek adına yerleştirebilirsiniz.

4. Pati bakımı

Eğer çok soğuk bir bölgede yaşıyorsanız kö-
peğinizin patilerindeki tüyleri her dışarı çık-
manızdan sonra kuruladığınızdan emin olun. 
Pati tüyleri karda ve yağmurda ıslanır, donar 
ve içeride ıslak kalır. Bu durum patilerinde 
mantar oluşumuna sebep olabilir. Patilerini 
kuru tutun, güvenli bakım balmları ile pati 
pedlerini besleyin. 

5. Tuz ve buz çözücülerine dikkat

Buz çözücüler sadece köpek patileri için kötü 
olmakla kalmaz, aynı zamanda yutulduğun-
da sindirim sistemleri için de toksik olabilir. 
Aynı şey kaldırımları veya araba ön camlarını 
çözmek için kullanılan kimyasal buz çözü-
cüler için de geçerlidir. Çözücü kullanılmış 
alanların farkında olun ve uzak durun.

6. Köpeğinizin tüylerini fırçalayın.

Eski kürkü fırçalamak veya taramak, daha 
dolgun ve sağlıklı tüylerin büyümesine izin 
verecektir. Topaklı, keçeleşmiş tüyler, iyi yalı-
tım sağlamaz ve kuruması daha uzun sürer.

7. Dışarıda geçirilen süreyi sınırlayın.

Köpeğiniz dışarıda yağmur birikintilerinin 
içinde oynamaya kendini kaptırabilir, bu yüz-
den oyun zamanının ne zaman biteceğine ve 
artık kurulanmaları gerekeceğine sizin karar 
vermeniz gerekir. 

8. Köpeğinizin ırkı hakkında bilgi edinin.

Bazı köpekler, cinslerine bağlı olarak kış 
aylarında diğerlerinden daha fazla bakım ge-
rektirir. Köpeğinizin özel ihtiyaçlarını öğrenin. 
Veterinerinize danışmayı unutmayın

Kış geldi, yılın en güzel zamanlarında köpeğimizle 

kucaklaşmayı dört gözle beklemenin yanı sıra, 

dışarıda gitgide düşen hava sıcaklığını da unutmamak 

gerekir. Farklı köpeklerin kış aylarında farklı ihtiyaçları 

vardır ancak hazırladığımız bu 8 ipucu, bu kış patili 

dostunuzun güvende kalmasına yardımcı olacaktır.



yılbaşı kurabiyeleri

MALZEMELER

→ 2 Su Bardağı Öğütülmüş yulaf

→ 1 Büyük Yumurta 

→ Bir Tutam Tarçın

→ Yarım Su Bardağı Fıstık Ezmesi

SÜSLEME İÇİN

→ 3 yemek kaşığı krem peynir

→ 4 yemek kaşığı yoğurt

AYIN TARİFİ
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YAPILIŞ

- Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.

- İlk önce yulafı mutfak robotunda öğütün. 

Böylece yulaf un haline gelecektir. Eğer öğütme 

seçeneğiniz yoksa yulaf unu satın alabilirsiniz.

- Daha sonra küçük bir kapta yumurtayı tarçın ile 

iyice çırpın!

- Fıstık ezmesini ilave edin ve homojen olana 

kadar karıştırın.

- Son olarak öğütülmüş yulafları da ekleyin ve 

iyice karıştırın.

- Tezgahın üzerine biraz daha un yayın ve 

hamuru açmaya başlayın. 

- Buradan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış, 

elinizde var ise hamur kalıpları kullanarak eşit 

şekiller kesebilirsiniz, eğer yok ise çay bardağı 

kullanarak yuvarlak şekiller çıkarabilirsiniz.

- 180 derecede ortalama 20 dakika pişirebilirsiniz.

Kurabiyeler pişerken kremasını hazırlayalım!

- Yoğurdu ve krem peyniri bir kapta karıştırın.

- Kurabiyeler piştikten sonra en az yarım saat 

soğumaya bırakın.

- Krema ile üstlerini süsleyin.

Afiyet olsun!

NOT: Hazır satılan bisküviler gibi koruyucular 
içermediğinden buzdolabında 2 haftaya kadar 
saklayabilirsiniz ,daha uzun süre saklamak için 
kreması ile süslemeden dondurabilirsiniz.

* https://www.pookspantry.com/christmas-dog-treats-recipe/

sağlıklı

Yılın en güzel zamanı başladı! Yeni yıla evde harika bir sofrayla girecekler 

şimdiden menülerini düşünmeye başlamıştır   . Bu 4 malzemeli kolay 

tarif, aileniz için yılbaşı sofralarınızı hazırlarken aynı zamanda patili 

dostunuzu da şımartacak! Hadi tarife geçelim!*



mikroçip hakkında 
sık sorulan sorular

Hepimiz biliyoruz ki gündemde olan konulardan biri de mikroçip!  

31 Aralık’a kadar evinizdeki tüm evcil hayvanlara mikroçip taktırmak ve 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlarını yaptırmak gerekmektedir.

Peki mikroçip hakkında kafanda soru işaretleri mi var, 

gelin hep birlikte bu soruları cevaplayalım.



→ Mikroçip nedir?

Mikroçip, yaklaşık olarak pirinç tanesi 
büyüklüğünde bir cam silindir içine alınmış 
küçük, elektronik bir çiptir. Mikroçipin 
kendisinin bir pili yoktur; alanın üzerinden 
geçen bir tarayıcı tarafından etkinleştirilir ve 
tarayıcı tarafından yayılan radyo dalgaları çipi 
etkinleştirir. Çip, kimlik numarasını ekranda 
numarayı görüntüleyen tarayıcıya iletir. 

→ Bir hayvana mikroçip nasıl yerleştirilir? 
Acı verir mi? Ameliyat veya anestezi 
gerektirir mi?

Hipodermik bir iğne kullanılarak deri 
altına enjekte edilir. İğne, enjeksiyon 
için kullanılanlardan biraz daha büyük 
olmasına rağmen, tipik bir enjeksiyondan 
daha acı verici değildir. Ameliyat veya 
anestezi gerekmez - rutin bir veteriner 
muayenehanesi ziyareti sırasında bir 
mikroçip yerleştirilebilir. Evcil hayvanınız 
kısırlaştırma gibi bir prosedür için zaten 
anestezi altındaysa, mikroçip genellikle hala 
anestezi altındayken implante edilebilir.

→ Mikroçipte ne tür bilgiler bulunur? 
İçinde takip cihazı var mı? Köpeğimin tıbbi 
bilgilerini saklayacak mı?

Şu anda evcil hayvanlarda kullanılan 
mikroçipler sadece kimlik numaralarını 
içermektedir. Hayır, mikroçip bir GPS 
cihazı değildir ve kaybolması durumunda 
köpeğinizi takip edemez. Mevcut teknoloji 
mikroçipleri evcil hayvanınızın tıbbi bilgilerini 
içermez. 

→ Bir mikroçip, kaybolan bir hayvanı 
sahibine kavuşturmaya nasıl yardımcı 
olur?

Bir hayvan bulunduğunda, barınağa veya 
veteriner kliniğine götürülür, yaptıkları ilk 
işlem hayvanın mikroçipini taramak olur. 
Bir mikroçip bulurlarsa ve mikroçip sicilinde 
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doğru bilgiler varsa hayvanın sahibini 
hızlıca bulabilirler.

→ Hayvanlarıma mikroçip takmak 
istiyorum. Nereye giderim?

Tabii ki veterinerinize! Çoğu veteriner kliniği 
mikroçip takabilir, bu nedenle, randevunuzla 
aynı gün evcil hayvanınıza bir mikroçip 
taktırabilirsiniz. 

→ Mikroçip yerleştirildikten sonra ne 
yapmalıyım? Herhangi bir bakıma ihtiyaç 
var mı?

Mikroçipler için herhangi bir bakım 
gerekmez. Mikroçipin yerleştirildiği yerde 
drenaj (sızma) veya şişme gibi herhangi bir 
anormallik fark ederseniz, veterinerinizle 
iletişime geçin. İdeal olarak, mikroçipin hala 
yerinde olduğundan ve olması gerektiği gibi 
çalıştığından emin olmak için hayvanınızın 
düzenli sağlık/koruyucu bakım muayeneleri 
sırasında taranması gerekir.

→ Evcil hayvanımın mikroçipini "korumak" 
için ne yapmalıyım?

Evcil hayvanınıza mikroçip takıldıktan 
sonra yapmanız gereken yalnızca üç şey 
vardır: 1) mikroçipin kayıtlı olduğundan 
emin olun 2) mikroçipin hala çalıştığından 
ve tespit edilebildiğinden emin olmak 
için veterinerinizden evcil hayvanınızın 
mikroçipini yılda en az bir kez taramasını 
isteyin ve 3) kayıt bilgilerinizi güncel tutun.

Taşındıysanız veya bilgilerinizden herhangi 
biri (özellikle telefon numaranız) değiştiyse, 
mümkün olan en kısa sürede mikroçip 
kaydınızı güncellediğinizden emin olun.





köpeğinizi evde yalnız

bırakırken dikkat

etmeniz gerekenler

Hepimiz köpeğimizi evde yalnız bırakırken bir şey olacağı konusunda endişelenme 

eğiliminde oluruz. Köpek güvenliği, en iyi arkadaşlarını evde bırakmak zorunda 

kaldıklarında, her evcil hayvan ebeveyninin aklında ön plandadır.

Evde tek başına bir kalan bir köpek, gerekli önlemler alınmadığı zaman tehlike 

içinde olabilir. Ama endişelenmeyin. Evde olmadığınızda evcil hayvanınızın 

güvenliğini sağlamak için alabileceğiniz bazı önlemleri sizin için toparladık!
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 Eşyaları Uzaklaştırdığınızdan Emin Olun

Köpeğinizin yanlışlıkla zararlı bir şeyi yutmasını 
önlemek için, kalacağı yeri topladığınızdan emin 
olun ve evcil hayvanlar için tehlikeli olan tüm 
tehlikeli nesneleri veya yiyecekleri uzaklaştırın.

Çöp kutunuzun bir kapağı olduğundan emin olun, 
böylece siz yokken atıştırmalıklar için içeri girmesini 
önlemiş olursunuz. Çöp kutusu ayrıca bir dolapta 
veya kısıtlı erişime sahip bir yerde saklanmalıdır.

Elektrik kablolarınız için siz yokken köpeğinizin 
onlara ulaşmasını engelleyen bariyerler koyabilir 
yada priz kapakları kullanabilirsiniz.

Köpekler ayrıca peluş oyuncaklarını, köpek 
yataklarını ve ince paspasları parçalayabilir, kumaş 
parçalarını yutabilir, bu nedenle köpeğinizin 
çiğneme alışkanlıklarına dikkat etmek önemlidir. 
Köpeğinizin gergin olduğunda bazı eşyaları 
parçaladığını biliyorsanız, siz evde yokken bu 
eşyaları uzaklaştırmak en iyisidir.

Dolapları kapalı ve kilitli tutmak da akıllıca bir 
fikirdir. Köpeğinizin temizlik malzemelerine, 
çöplere ve onları hasta edebilecek diğer ürünlere 
erişimini sınırlayacaktır. 

 Köpek Bakıcıları

Köpeğinizi gün içinde uzun süre evde yalnız 
bırakacaksanız, bir köpek bakıcısı veya köpek 
gezdiricisi ile anlaşmayı düşünebilirsiniz. 
Programınız değişse bile köpeğinizin rutinini 
sürdürmeye çalışmak çok önemlidir. Çünkü 
köpeğinizin rutini, genel sağlık ve mutluluğunu 
oluşturur, köpekler rutinle yaşar.

 Teknolojiyi Kullanın

Evcil hayvanlarımız konusunda teknoloji çok yol kat 
etti ve evcil hayvan ebeveynlerinin nerede olurlarsa 
olsunlar evcil hayvanlarıyla daha fazla bağlantıda 
kalmalarını sağlayan çeşitli seçenekler üretildi. Bu 
nedenle, köpeğinizin birkaç saatliğine bile olsa 
evde yalnız kalmasından endişe duyan bir evcil 
hayvan ebeveyniyseniz, köpek kameraları harika bir 
seçenektir. 

 Kafes Kullanın

Köpek kafesleri, köpeğinizi evde yalnız bırakırken 
başının belaya girmesini önlemenin en iyi yoludur. 
Çiğneme eğilimleri, ayrılık korkusuna sahip bir 
köpeğiniz var ise özellikle yararlıdır.

Köpek kafesleri kısa zaman aralıkları için çok 
kullanışlıdır. Sadece köpeğinizi kafese en iyi şekilde 
alıştırdığınızdan emin olun ve kafesi asla ceza 
yöntemi olarak kullanmayın. Ayrıca köpek/bebek 
kapılarını kullanarak onları evinizin bir alanıyla 
sınırlandırmayı da düşünebilirsiniz. 

 Birden Fazla Köpeği Ayırmak

Evinizde birden fazla köpeğiniz var ise ve bazen 
anlaşmazlıkların çıkabileceğini de biliyorsanız, 
siz evde yokken onları ayrı tutmak en iyisi olabilir. 
Onları ayrı odalarda tutmak için bir köpek kapısı 
kullanabilir veya yine kısa bir zaman için yalnız 
bırakıyorsanız kafeslerine koyabilirsiniz.

 Köpeğinize Eğlence Sağlayın

Siz evde olmadığınızda, köpeğiniz sizin eve 
gelmenizi beklerken kendisini meşgul etmek için 
alternatif eğlence biçimleri aramaya başlayabilir. 

Köpeğinizi ev eşyalarını veya mobilyaları 
çiğnemekten caydırmak için, onlara güvenli bir 
alternatif olarak çiğnemeleri için köpek dostu 
ürünler sağlamak iyi bir fikirdir. Köpek puzzleları, 
kong oyuncakları kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu 
köpek oyuncakları, köpeğinizi meşgul etmek ve 
zihinsel olarak uyarmak için tasarlanmıştır, bu 
nedenle tek başına kalan bir köpek için idealdir. 

 Pencerenize ve Kapınıza Evcil Hayvanınız
 Olduğunu Belirten Bir Çıkartma Yapın

Evde evcil hayvanlarınız varsa, kapınıza ve 
pencerelerinize “Evde Köpek Var” gibi bir çıkartma 
koymak harika bir fikirdir. Bu, siz evde değilken 
evinizde acil bir durum olursa, gelen ekiplerin evcil 
hayvanlarınızı kurtarmasını bilmelerine yardımcı 
olacaktır. Ayrıca komşularınıza evinizde kaç tane 
hayvanınız olduğunu bildirmeyi de unutmayın.



köpeğinizi
sosyalleştirmemenin

7 tehlikesi 

Sosyalleştirmedeki en büyük amaç yavru köpeğinize "yeni ve farklı" ifadesinin mutlaka 

"kötü ve korkutucu" anlamına gelmediğini öğretmektir. Yavru köpeğin sosyal gelişiminin 

ilk haftalarında çeşitli insanlarla, yerlerle ve nesnelerle olumlu deneyimler yaşatmak, onu 

ömür boyu yeni deneyimlere uygun tepkiler vermesine yardımcı olacaktır. 

Fakat yavru bir köpek erken sosyalleşmenin faydasını görmezse ne olur? Bu 

büyüdüğünde köpeği nasıl etkileyebilir? Köpeğinin davranışlarının oluşumu, genetiğinin 

ve kazandığı deneyimin bir karışımıdır, ancak yeterince sosyalleşmemiş köpeklerin 

aşağıdaki sorunlardan herhangi birini sergilemesi mümkündür.
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→ Köpeğinizin arkadaşça oyun kurallarını 
öğrenebileceği, tanıdığınız yavru köpeklerle 
tanıştırın.

→ İleride veterinerde rahat olmasına adına 
yavru köpeğinizin ara ara patilerine 
(özellikle tırnaklarına), ağzına, kulaklarına 
ve gözlerine dokunun. 

→ Yavru köpeğinizi düşük seviyelerde 
farklı seslerle nazikçe tanıştırın. 

→ Kaldırım ızgaraları ve kaygan zeminler 
gibi farklı yüzeyleri keşfetmesine izin verin. 

→ Park halindeki bisikletler, tekerlekli çöp 
kutuları ve bebek arabaları gibi nesneleri 
koklaması için onu teşvik edin. 

→ Önemli olanın yavru köpeğinizin sahip 
olduğu deneyimlerin sadece miktarı değil, aynı 
zamanda kalitesi olduğunu da unutmayın. 

→ Sosyalleşme başarısının sırrı, bunun yavru 
köpeğiniz için her zaman olumlu bir deneyim 
olmasını sağlamaktır. 

→ Daha profesyonel bir destek için 
güvendiğiniz bir eğitmenden yardım isteyin.

 Korku

Olumlu yeni deneyimlere maruz kalmamış bir 
köpek, tanıdık olmayan herhangi bir şeyden 
korkması muhtemel bir köpektir. Rüzgârda 
hışırdayan bir çöp torbası veya parkta bulunan 
bir bahçe heykeli, köpeğin sinmesine ve geri 
çekilmesine neden olabilir. 

 Reaktivite

Korku genellikle saldırganlığı gizler, bu nedenle 
reaktif bir köpek saldırı halinde gibi görünse de, 
davranışı genellikle korkuya dayanır. Yeterince 
sosyalleşmemiş köpekler stresli senaryolar ile nasıl 
baş edeceklerini bilmediklerinden, yanlarından 
geçen başka bir köpeğe, bisiklet süren birine veya 
açılan bir şemsiyeye, kısa onlar için “korkutucu” 
olan bu uyarıcıya savunmacı bir şekilde tepki 
verirler. 

 Ses Hassasiyeti

Bazı köpekler gök gürültüsünden ve havai 
fişeklerden korkabilir ancak günlük sesler (araba 
kornaları, ambulans sesi vb.) konusunda gergin 
olan köpekler, seslerin yaygınlığı nedeniyle günlük 
hayatta zorlanır. Bu korkuya sahip köpekler genel 
olarak sesten çekilir ve kaçınma davranışları 
sergiler.

 Maceralardan Korkmak

Sosyalleşmemiş bir köpeğin dünyası çok küçüktür, 
çünkü ön kapının dışındaki yaşam onun için 
korkutucu ve tahmin edilemezdir. Arabaya 
binmek, mağazalara uğramak, bir cafede oturmak,  
bilmediği sokaklarda yürüyüş yapmak gibi 
aktiviteler, yeni ortamlarda bulunmayı bilmeyen bir 
köpek ve sahibi için zorlu bir durumuna dönüşür. 

 Yabancı İnsanlardan Çekinmek

Sosyalleşmenin en önemli adımlarından biri, yavru 
köpeği çocuklar, şapkalı insanlar, sakallı erkekler, 
tekerlekli sandalye kullananlar belki de farklı etnik 

kökenli insanlar ile nazikçe tanıştırmaktır. Böylece 
yavru köpek büyüdüğünde evinize gelebilecek 
misafirlere veya dışarıda tanışacağı arkadaşlarınız 
ile rahat davranmayı öğrenmiş olur.

 Diğer Köpekler

Hepimiz köpeklerimizin köpek arkadaşları olmasını 
isteriz, ancak yavru bir köpek genç yaşta her yaştan 
ve boyuttan çeşitli köpeklerle tanışamazsa, bir 
yetişkin olarak köpek arkadaşı edinme konusunda 
zorlanacaktır. 

BAŞARILI SOSYALLEŞME

İÇİN İPUÇLARI



yabancı köpeklerle 

selamlaşma

ve tanışma



Gördüğünüz Her Köpekle Tanışmayın

Öncelikle gördüğünüz ve karşılaştığınız her 
köpekle etkileşime girmenize gerek yok. 
Başka bir köpekle etkileşime girmemek için 
çok fazla neden olabilir, sizin ilk yapmanız 
gereken köpeğinizi her zaman tasmalı 
tutmanız gerektiğidir. Hislerinize güvenin, 
karşınızdaki köpeğe veya sahibine karşı bir 
tereddütünüz var ise işi sansa bırakmayın 
ve yavaşça arkanızı dönüp uzaklaşın. Diğer 
köpeği geçmekten başka bir seçeneğiniz 
yoksa köpeğinizle diğer köpek arasında biraz 
boşluk bırakmaya çalışın ve ödül bisküvileri 
ile köpeğinizin dikkatini dağıtın. Köpeğiniz 
diğer köpeğe yanıt vermeden başarıyla 
geçtiğinde, onu sözlü olarak övün ve ödül 
bisküvileri verin.

Yeni köpeklerle ve onların insanları ile 
tanışırken hem sözlü hem de fiziksel (beden 
dili) ipuçları önemlidir. Vücudunuzun 
gerilmesine izin vermemeye çalışın ve aniden 
köpeğinizin tasmasını tutuşunuzu sıkmayın. 
Köpeğiniz bir şeylerin yanlış olduğu mesajını 
alacak ve buna göre yanıt verecektir. 

Güvenli bir Buluşma Ayarlayın

Köpeğinizi başka bir köpeğe uygun şekilde 
tepki vermesini öğretmenin en iyi yollarından 
biri, kontrollü bir ortamda - örneğin bir 
arkadaşınızla veya size yardım etmeyi 
kabul eden bir köpek sahibiyle buluşma 
ayarlamaktır. Yürüyüşünüz sırasında 
doğaçlama bir tanışma ve selamlama için 
tanımadığınız bir sahibi ve köpeği seçmek 
iyi bir fikir olmayabilir, çünkü bilinmeyen 
yabancı, etkileşim isteğinize yanıt olarak 
istemeden kendi köpeğine tereddüt veya 
korku sinyalleri gönderiyor olabilir. 

İlk tanışmayı her zaman kısa ve basit tutun. 
Köpeğinizin önce diğer köpeğe kısa bir 
mesafede oturmasını sağlayın ve ardından 
kısaca birbirlerini koklamalarına izin verin. 
Köpeğiniz uygun şekilde davranıyorsa ve 
diğer köpeğe havlamıyor veya atlamıyorsa, 
onu övün ve hatta birlikte bir yürüyüşe 
çıkın. Köpeklerden biri saldırganlık veya 
korku gösterecek herhangi bir davranış 
sergiliyorsa, selamlamayı hızlı ama sakin bir 
şekilde sonlandırın ve köpeğinizi ortamdan 
uzaklaştırın.
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Hepimiz arada söyleriz: Dünya küçücük  Etrafta başka ev olmayan derin 
bir kırsal alanda yaşamıyorsanız, dışarıda yürüyüşe çıkmış veya sokakta 
yaşayan köpeklerle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir. 
Bu karşılaşmaların güvenli ve kontrollü olmasını sağlamak adına 
köpeğinize özellikle yavruluk döneminde olumlu deneyimler 
kazandırmanız gerekmektedir. 

Köpeğinize diğer hayvanları selamlama fırsatı vermek tamamen sizin 
seçiminizdir. Sadece sağduyulu davranın ve parkta veya yürüyüşlerinizde 
yeni bir köpekle tanışırken her zaman dikkatli olun - ayarlanmış bir 
oyun günü olsa bile. Köpeğinizi diğer köpeklerden ve diğer köpekleri 
köpeğinizden korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Eğlenin, eğlenmesine 
izin verin ama kontrolü unutmayın.



köpeğinizle aranızdaki

bağı güçlendirmek için

EĞİTİM İPUÇLARI

Aynı gibi görünseler de, köpeğinizi sevmek ve köpeğinizle bağ kurmak, 
insan-evcil hayvan ilişkisinin farklı parçalarıdır.

Köpek ve evcil hayvan ebeveyni arasındaki sevgi doğal olarak gelişir. Sevgi, günün 
sonunda eve geldiğinizde köpeğinizin sevinçle üzerinize atlamasına ve her gece 

kanepede size sarılmak yatmak istemesini sağlayabilir. Aranızdaki bağı güçlendirmek ise 
tüm bu sevgiyi bir adım daha ileri götürür. Bağlı bir köpek-insan ilişkisi, karşılıklı güven 
ve saygının eşit parçalarına dayanan bir ilişkidir. Güçlü bir bağ, ilişkinizin yapıştırıcısıdır. 

Ön kapıyı kapatmayı unuttuğunuzda köpeğinizin arkasına bakmadan kaçmasını 
engelleyen şey budur ve ondan bir şey yapmasını istediğinizde dinlemesinin nedeni 

budur. Bağ, dikkati, görgü kurallarını ve ortaklığı teşvik eder.



Peki köpeğinizle aranızdaki bağı nasıl 
güçlendirirsiniz?

1- Sürekli Eğitim 

Her köpek, otur, yat, bekle ve gel gibi 
komutları bilmesi gerektiğini biliyoruz. 
Komutlar, köpeğinize ne kadar zeki 
olduğunu gösterme şansı verir. Ayrıca komut 
çalışmak becerilerinizi geliştirmenin ve takım 
olarak iyi vakit geçirmenin de bir yoludur.

Köpekler beyinlerini kullanmayı severler, ne 
yazık ki birçok evcil hayvan ebeveyni, temel 
komutları öğrettikten sonra köpeklerini 
eğitmeyi bırakır. “Sürekli eğitim”, ikinizin 
de mükemmel olma stresi olmadan bir 
hedefe doğru ilerlemesini sağlar. Günlük 
yürüyüşlerde, evde otururken, bir cafede 
otururken bildiği komutları tekrarlamasını 
sağlayın. Böylece hem komutların 
pekişmesini sağlar hem de köpeğinizi zihnen 
de yormuş olursunuz.

2- Sıklıkla Övgü

Muhtemelen köpeğinizi eve ilk getirdiğinizde 
onu sürekli övdünüz ama bu davranışı 
sürdürdünüz mü? Köpeğinizi övmek, onun 
iyi davranışlarını takdir ettiğinizi bilmesini 
sağlamanın çok kolay bir yoludur ve bu da 
onu doğru kararları vermeye devam etmeye 
teşvik edecektir. 

Köpeğinize olumlu geribildirim vermek 
için sonsuz günlük fırsatlar vardır. Doğru 
yere tuvaletini yapması, yürüyüş sırasında 
sizinle gözgöze gelmesi, yanınızda kibarca 
yürüdüğü, gördüğü köpeğe havlamadığı ve 
mama kabını doldururken sakince beklediği 
için onu övebilirsiniz. Övgü abartılı olmak 
zorunda değil - basit bir "Aferin sana" bir 
gülümseme ile birleştiğinde, anı işaretlemek 
için yeterli olacaktır.

3- Oyun oynamak

Köpeğinizle oynamak, onu yormaktan 
daha fazlasıdır. Köpeğinizle bir yavru 
köpekmiş gibi coşkuyla oynamak, onunla 
bağlanma sürecini hızlandırması ve sizin 
eğlenceyi getirdiğiniz fikrini pekiştirmesi için 
mükemmel bir yoldur. Yaratıcı olmaya çalışın 
ve benzersiz oyunlarla köpeğinizi şaşırtın.

Köpeğiniz getirmeyi seviyorsa, farklı türde 
toplar kullanarak ya da aynı anda birden fazla 
top atarak oyunu ilginç hale getirin.

Köpeğinizin en sevdiği peluş oyuncağına bir 
ip bağlayın ve onu bir kedi oyuncağıymış gibi 
takip etmesine izin verin.

Saklambaç oynayın, böylece köpeğiniz evde 
sizi ararken tüm duyularını kullanmış olur. 

Köpeğinizin oyuncaklarından birini saklamayı 
deneyin, aynı şekilde onu bulmak için de 
koku alma duyusunu kullanması gerekir.

Bağ kurma oyununun özü, kendini ona 
neşe ve odaklanma sağlamak ile ilgilidir, bu 
yüzden cep telefonunuzu bir kenara koyun 
ve oyuna başlayın!

4- Tahmin edilemez olmak

Köpekler öngörülebilir bir programa göre 
yaşarlar ve köpeğinizle günlük yaşamınıza 
biraz sürpriz eklemek, size uyum sağlaması 
gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Her 
gün aynı rotayı yürümek yerine, değiştirin ve 
yeni yollar deneyin. Köpeğinizin eğlencenin 
ne zaman başlayacağını asla bilmemesi için 
yürüyüş sürelerinizi de değiştirmeye çalışın. 
Pazar günü park gününüz mü? Köpeğinizin 
dünyasını sallayın ve haftaiçi bir gün gidin! 
Bu öngörülemeyen değişimler çok önemli 
olmak zorunda değil - küçük günlük 
değişimler bağınız üzerinde büyük bir etkiye 
sahip olabilir.
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Köpeklerde

Ayrılık 

Anksiyetesi

→ Köpeklerde ayrılık kaygısı/anksiyetesi 
nedir?

Ayrılık anksiyetesi sahibinden ayrı kaldığı 
durumlarda gösterdiği davranış bozuklukları 
ve stres haline denir.

→ Köpeklerde ayrılık kaygısı / anksiyetisi 
belirtileri nelerdir?

Ayrılık anksiyetesinin en belirgin özellikleri 
havlama ve uluma, huzursuz tavırlar, salya 
artışı, nefes alışverişin hızlanması, alışkanlığı 
harici çiş-kaka yapma, eşyalara zarar verme 
gibi durumlardır.

→ Köpeklerde ayrılık kaygısı / anksiyetisi 
nedenleri nelerdir?

Köpeklerde ayrılık kaygısını temelde 3 sebebe 
bağlayabiliriz. Bunlardan birincisi köpeğin 
genetik faktörleri. Yani bazı ırklar yalnız 
kalmaya diğerlerinden daha az toleranslıdır. 
İkinci ve en temel sebep sahip davranışlarıdır. 
Köpekler bir sürü hayvanıdır dolayısıyla 
yalnızlığa tahammülleri zaten düşüktür. 
Sahipleri tarafından yalnızlığa küçük yaştan 

Cem Okan
Köpek Eğitmeni
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alıştırılmayan ve bağımlı hale getirilen köpekler 
bir süre sonra yalnız kalmaları gerektiğinde 
bunla başa çıkamaz. Şu cümleyi unutmayalım 
‘’köpeğiniz size bağlı olsun, bağımlı değil’’. 
Üçüncü sebep ise mekan değişimleridir, 
yalnızlığa alışkın köpekler yine kendi rutinleri 
içindeki yalnızlığa alışmaya meyillidir. Yeni bir 
mekanda ise tekrar yalnız bırakma egzersizleri 
onların daha hızlı adapte olmasını sağlar.

→ Köpeklerde ayrılık kaygısı / anksiyetisi 
sağlık sorunlarından kaynaklanabilir mi?

Fiziksel bir sağlık sorunu ayrılık endişesi 
yaratmaz ancak düzeltilmeyen ayrılık 
anksiyetesi uzun vadede fiziksel sağlık 
sorunları çıkarabilir.

→  Köpeklerde ayrılık kaygısı / anksiyetisinin 
farklı türlerini nasıl ayırabiliriz? Hafif Ayrılık 
Kaygısı veya Ağır Ayrılık Kaygısı gibi ayrımlar 
var mıdır?

Nasıl ki belirli psikolojik sorunların çeşitli 
skalaları varsa ayrılık anksiyetesinin de 
seviyeleri vardır. Kimisi daha hafif ve baş 



edilebilir stres yaşarken kimisi yönetemeyeceği 
seviyede stres yaşar. Bu farklara göre köpekle 
çalışmak gerekir.

→ Yavru köpeğimizde bu kaygının 
oluşmamasını sağlamak için neler 
yapabiliriz?

Bu durumun önüne geçmek için yapılması 
gereken çalışmalar köpek eve geldiği günden 
itibaren başlamalıdır. Biz eğitmenler kafes 
eğiminin önemini vurgularız zira köpekte hem 
tuvalet konusu için hem de yalnız kalabilme 
deneyimini elde etmesi için gereklidir. Kafeste 
kendiyle vakit geçirecek köpek bunun 
korkutucu bir şey olmadığına alışacaktır. 
Yemeğini orada yediğinde, orada kemiğini 
çiğnediğinde ve orada uyuduğunda yalnız 
kalmaya alışması çok uzun sürmeyecektir. 
Köpeğiniz her ağladığında yanına gitmemeniz 
temel yapılması gereken şeydir.

→ Ayrılık kaygısına/anksiyetesine sahip bir 
köpeği nasıl yardımcı olabiliriz? Köpeğimizi 
yalnız kalmaya nasıl alıştırabiliriz?

Ayrılık anksiyetesi olan bir köpeğe sahipseniz 
öncelikle ilişkinizi bir gözden geçirin. 
Köpeğinizi yorun, uzun yürüyüşler aktiviteler 
yapın, ortalamadan daha aç olan köpeğinize 
en sevdiği ödülleri ve yiyecekleri verip kısa 
sürelerde evden çıkın ve geri gelin, ufak 
ufak yalnızlık deneyimini elde etmesini 
ve yalnızken sevdiği yemekleri yediği için 
bu durumun gözünde daha az korkutucu 
olmasını sağlayacaktır. Çiğnemek köpeklerde 
stresi azaltan bir olgudur, çiğneme ürünlerini 
vermeniz hem yalnız kalma süresini uzatacak 
hem de stres azaltıcı etkisini hissettirecektir.

→ Köpeklerde ayrılık kaygısı / anksiyetisi için 
ilaç tedavisi uygulanabilir mi?

Çok ağır vakalarda yani eğitim ve rutin 
değişiminin etkisinin yeterli olmadığı 
zamanlarda veteriner ve eğitmenin ortak 
görüşü doğrultusunda kullanılabilir. Yine 

nispeten hafif vakalarda veterinerlerde satılan 
bitkisel bazlı rahatlatıcılar kullanılabilir. Daha 
ağır vakalarda ise medikal kullanımı seyrek de 
olsa görülür. Fakat tek başına ilaç vermenin 
uzun vadede bir faydası olmayacaktır. 
İlaç desteği anca yukarıda bahsettiğimiz 
çalışmaların yanında anlam ifade eder

→ Ayrılık kaygısı / anksiyetisine sahip 
köpeklerde yapılmaması gerekenler nelerdir?

Ona bir insan bebeği gibi davranıp 
bağımlılığını arttıracak tavırlardan kaçının. 
- Yalnız kalma çalışmalarını kısa sürelerde 
başlatıp gittikçe uzatın, sabırlı olun. 
- Bir anda uzun uzadıya yalnız bırakmayın. 
- Köpeğinizi havladığı ve streslendiği için 
cezalandırmaya kalkmayın. 
- Evden çıkarken köpeğinizle bir vedalaşma 
seremonisi yapmayın. Eve geldiğinizde de aynı 
şekilde sakinliğini bekleyin.

AYIN RÖPORTAJI

21



BREED FOCUS

Alman çoban köpekleri, dünyanın en popüler köpek ırklarından biridir. 

Zeki, koruyucu, eğlenceli, oyuncu ve sadıklar! Alman Çoban Köpeğini 

kim sevmez ki? Peki, Alman Çoban Köpeği yavrunuz eve gelmeden 

önce bilinmesi gereken başlıca şeyler nelerdir?

German Shepherd
Alman Çoban Köpeği



KARAKTER:

Alman Çoban Köpekleri 
kişilik olarak mesafelidir. 
Hemen arkadaş edinmezler 
ama edindiklerinde son 
derece sadık olurlar. Aileleri 
ile uyumludur, ancak tehdit 
edildiklerinde güçlü ve 
koruyucu olabilirler, bu da 
onları mükemmel bekçiler 
yapar.

Bu son derece zeki ve 
eğitilebilir cins, yapacak bir 
işle büyümek ister. Alman 
Çoban Köpeği, sağır bir 
kişiyi uyarmaktan, kapı zili 
çalmaya ve bir çığ kurbanının 

kokusunu almaya kadar 
hemen hemen her şeyi 
yapmak üzere eğitilebilir. İyi 
olmadıkları bir şey de uzun 
süre yalnız kalmaktır. İhtiyaç 
duydukları arkadaşlığın yanı 
sıra egzersiz ve zekalarını 
kullanma şansı olmayan 
bir Alman Çoban Köpeği, 
havlamak, çiğnemek gibi 
davranışlara yönelebilir.

Her köpek gibi, Alman Çoban 
Köpeği de gençken erken 
sosyalleşmeye ihtiyaç duyar. 
Sosyalleşme, Alman Çoban 
köpeğinizin çok yönlü bir 
köpek olarak büyümesine 
yardımcı olur. 

ENERJI SEVIYESI

Alman Çoban Köpekleri, 
günümüzdeki popüler köpek 
ırklarından olabilir, ancak 
her şeyden önce çalışan yani 
working line dediğimiz köpek 
ırklarındandır.

Bu ne anlama geliyor diye 
sorarsanız adı üstünde çoban 
köpeği     . Diğer çoban 
köpekleri, av köpekleri, tazı 
ırkları gibi, Alman Çoban 
Köpekleri de belirli bir iş 
için yetiştirildi ve kullanıldı. 
Geçmişte kaldıkları çiftliklerde 
koyun sürülerinin yanında 
koşmak ve onları korumak 
asıl görevleriydi. Bu iş fiziksel 
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GENEL ÖZELLIKLER

Zeki ve kolayca eğitilebilen Alman çoban köpeği oldukça hareketlidir ve yapacak bir işi 
olmasını sever. Bu nedenle, günlük bol miktarda egzersize ihtiyaçları vardır; aksi takdirde 
yaramaz/söz dinlemeyen bir köpeğe dönüşebilir. Aşırı koruyucu ve saldırgan davranışları 

önlemek için Alman çoban köpekleri genç yaşta sosyalleşme ve itaat eğitimi almalıdır.

Alman çoban köpekleri yaklaşık 65 cm yüksekliğe ulaşır ve yaklaşık 40 kiloya kadar çıkabilir.

Orantılı bir köpektir. Başı geniştir ve keskin bir ağza doğru incelir. Kulakları oldukça büyüktür 
ve dik durur. Sırtı düz ve kaslıdır, kuyruğu gürdür ve aşağı doğru kıvrılır. Tüyleri kalın ve 

pürüzlüdür ve siyah, beyaz, kahve tonlarında olabilir. Tüyleri sert ve orta uzunlukta olur ancak, 
uzun tüylü türleri de bulunmaktadır.
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olarak zorlu bir iştir ve bu 
nedenle Alman Çoban 
Köpeklerinin vücutları 
koşmak ve zıplamak içindir. 
Bu nedenle, Alman Çoban 
Köpeğinizi koyun sürünüz 
için kullanmayacaksanız 
onlara yeterince zaman 
ayırmaya hazır olun. Günlük 
yürüyüşler, yüzme, koşma gibi 
egzersizlerin yanında zihinsel 
egzersizleri de ihmal etmeyin. 

SAĞLIK

Alman Çoban Köpekleri genel 
olarak sağlıklı bir ırktır, ancak 
tüm ırklar gibi bazı sağlık 
sorunlarına eğilimlidir. En 
çok görülen rahatsızlıklardan 
biri kalça çıkıklığıdır. Kalça 
çıkıklığı genetiktir ve köpek 
ırkları federasyonuna 
göre kalça çıkığı olan 
köpekler çiftleştirilemez. 
Ancak ülkemizde bilinçsiz 
çiftleşmeler yaygın 
olduğundan çoğu Alman 
Çoban Köpeği’nin bu 
rahatsızlığa sahip olması 
muhtemeldir. Tedavisi tam 
anlamıyla yoktur, ilaçlarla ve 
ağır durumlarda ameliyatlar 
ile ağrının azaltılması 
sağlanabilir.

BAKIM

Alman Çoban Köpekleri yıl 
boyunca tüy döker ve yılda 
iki kez püskürtme dediğimiz 
tüy topları şeklinde tüy 
dökülmeleri yaşar. Bir Alman 
Çoban Köpeği istiyorsanız, 

pantolonunuzdaki, beyaz 
koltuğunuzdaki ve hemen 
hemen evin her yerindeki 
tüylere hazırlıklı olun.

Dökülmenin sihirli bir 
çözümü yoktur, haftada iki-
üç kez fırçalamak, tüylerin 
mobilyalarınızdan ziyade 
fırçadan çıkmasına yardımcı 
olacaktır. 

Köpeği çok sık yıkamak, 
onu sağlıklı tutan yağ 
tabakasını soyar, bu nedenle 
banyoyu yalnızca köpeğinizin 
gerçekten ihtiyacı varsa 
yaptırın. 

Alman Çoban Köpekleri 
çiğnemeyi severler ve bu 
alışkanlık dişlerini temiz 
tutmaya yardımcı olur     . 
Onlara sağlam, güvenli diş 
çiğneme oyuncakları vermek 
arka azı dişlerindeki tartar 
oluşumuyla savaşacaklar. 
Dişlerini yumuşak bir diş 
fırçası ve köpek diş macunu 
ile fırçalamak da diş etlerini ve 
dişleri iyi durumda tutmaya 
yardımcı olur.

ÇOCUKLAR VE DIĞER 

EVCIL HAYVANLAR

İyi eğitilmişlerse ve özellikle 
yavruyken çocuklarla olumlu 
deneyimler yaşatılmış ise bir 
Alman Çoban Köpeği çocuklar 
için harika bir arkadaştır. 

Alman Çoban Köpeği, 
yavruluktan itibaren 
öğretildiği sürece diğer 
köpekler ve evcil hayvanlarla 

birlikte yaşayabilir. Her 
köpek ırkında olduğu gibi 
diğer köpekler veya kedilerle 
geçinmeye alışık değilse, 
yetişkin bir Alman Çoban 
Köpeği de başka evcil 
hayvanların olduğu bir ortama 
girerken zorlanabilir. 



Bekle Komutu
Nasıl Öğretilir?
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Köpeğinize 'beklemeyi' öğretmek, aslında 
ona sabırlı olmayı öğretmektir. Köpeğinizi 
dışarı çıkarmak için kapıyı açarken peşinden 
koşmak istemezsiniz. Aynı şekilde, köpeğiniz 
bir araçtaysa, siz hazır olana ve güvenliğini 
sağlayana kadar araçtan kaçmasını da 
istemezsiniz. Köpeğinize beklemeyi öğretmek, 
ona sadece görgü kurallarını öğretmekle 
kalmaz, aynı zamanda bir sonraki adıma 
hazırlanmanız için size zaman tanır. Köpekler 
istekli fakat genellikle sabırsızdır.  'Bekle' 
komutu köpeğe eğitim seansları ve günlük 
yaşam sırasında odaklanmayı ve kontrol 
edilmeyi öğretir.

Köpeğinize 'bekle' komutunu öğretmek, 
köpeğinizin zaten bildiği komutları tekrar 
ederek başlar. Köpeğinizi 'otur' veya 'yat' 
gibi bir pozisyona getirmek ve beklemesini 
istemek ilk başta köpeğiniz için biraz kafa 
karıştırıcı olabilir.

Diğer itaat eğitimlerinde olduğu gibi, 
başlamak için ödüllere ihtiyacınız olacak. 
Aynı şekilde biraz sabırlı olun ve beklemenin 
sadece sabırlı olmak olduğunu anlayana 
kadar köpeğinizin kafasının karışmasına 
hazırlıklı olun.

01
Sizi duyabilmesi ve görebilmesi için 
köpeğinizle aranıza bir kapı veya engel 

koyun ve ondan 'oturmasını' isteyin.

02
Oturma pozisyonuna geçtiğinde avuç 
içi köpeğe şekilde bir elinizi uzatın ve 

“Bekle” diyin. 

03 
Kapıyı yavaşça açın. Köpeğiniz hareket 

ederse, kapıyı kapatın.

04
El işareti ve "bekle" komut kelimesiyle 

tekrar başlayın.

05
Köpeğiniz hareketsiz kalana ve kapıdan 
girmenizi bekleyene kadar bu işlemi 

tekrarlamaya devam edin.

06 
Köpeğiniz hareket etmeden girebildiğiniz 
zaman, ona bir ödül verin. Köpeğinizin 
hareketi durmadan önce kapıyı birkaç 

kez açıp kapatmanız gerekebilir.

07 
Kapıyı her açtığınızda ve köpek hareket 
etmeden içeri girdiğinizde köpeğinizi 
ödüllendirdiğinizden emin olun. Her 
hareket ettiğinde, kapıyı kapatın ve 
baştan başlayın.





KindCooky
Harika Üçlü

Pups&Itchy
Multibag

Mons Bons
Battaniye

Mons Bons
Boyun Tasması

St.Pia
Cornette Bed Nutmeg 04

Botanivo
Kulak Temizleme

Solüsyonu

Botanivo
Burun Balmı

Godoist
Yağmurluk & Puffer

Kajuland
Pacific Waffle

Bornoz

Kajuland
Maura Hoodie

Pawspilla
Çok Amaçlı Balm

Pawspilla
Katı Sabun

Pups&Itchy
Seramik Mama Kaseleri

St.Pia
Marico Bird Toy Red

Zoe Pet Atelier
Gezdirme Kayışı

GIFT GUIDE



Patili dostunuzun “Ayın Patili Dostu” bölümünde 
yer almasını ister misiniz? Ya da pet markana 
bültende yer vermek, bülten abonelerimizle 
kampanyalarınızı buluşturmak ister misin?

 
O zaman hello@pupsanditchy.com 

adresimize mail atın, bültenimiz birlikte büyüsün.

Bültende yer almak 
ister misiniz? 

@pupsanditchy


