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Köpek sahibi olmak, köpeğinizin ömrü 
boyunca onunla ilgilenmenizi gerektirir.

KÖPEĞİNİZE HER ŞEYİ 
SÖYLEYEBİLİRSİNİZ...
... HOŞÇAKAL HARİÇ.

SORUMLULUK TAŞIYAN BİR KÖPEK SAHİBİ 
OLMAK HAKKINDA HER ŞEYİ ÖĞRENİN.

BALKAN ÜLKELERİNDE BAŞIBOŞ KÖPEK POPÜLASYONUNUN KONTROLÜ HAKKINDA  
OIE BÖLGESEL FARKINDALIK KAMPANYASI
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KÖPEKLER SİZDEN ÇOK ŞEY BEKLER!

1. kahramanca davranış Köpeğinizin  
uygun bir kimlik kaydının olmasını 
sağlayın

Her gün bir köpekle ilgilenmek, önemli bir 
eğlence ve sevgi kaynağıdır, ancak bazen 
zorlayıcı da olabilir. Çünkü köpek popü-
lasyonunu kontrol etmede küresel anlam-
da gösterilen çabanın bir parçası olmak 
için bir takım sorumlulukları da beraberin-
de getirir.

Karmaşık hale gelse bile, köpeğinizin sağlığı, 
beslenmesi, yürüyüşleri ve oyun oynaması 
için sadece size sahip olduğunu hiçbir za-
man aklınızdan çıkarmamalısınız. Onun KAH-
RAMANI olduğunuzu unutmamalısınız!

Ayrıca, başıboş köpek popülasyonları, hasta-
lıkları, agresif davranışları ve hayvanlara za-
rarları da içeren bir dizi risk taşır.

Bu belge, her gün köpeğinizin kahramanı ol-
manıza ve her durumda sorumluluk taşıyan bir 
köpek sahibi olmanıza yardımcı olmak için 
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından 
hazırlanmıştır. Belge içinde, köpeğinizin tüm 
ihtiyaçlarıyla uygun biçimde ilgilenmek için, 
insanlara ve köpeğinizin etrafındaki diğer hay-
vanlara saygı göstermekle birlikte çeşitli ipuç-
ları ve tavsiyeler bulacaksınız. İster bir köpek 
sahibi olun, isterseniz bir tane sahiplenmeyi 
düşünün, bu belge size sorumluluk taşıyan bir 
köpek sahibi olarak üstleneceğiniz tüm yü-

kümlülükleri anlamanız konusunda yardımcı 
olacaktır.

“BE A HERO 
Sorumluluk taşıyan bir köpek sahibi 
olun, aynı sorumluluğu diğer hayvanlar 
ve insanlar için de gösterin.”

Köpeğinizin yanınızda olması, keyif 
alacağınız bir şeydir. Fakat doğaları gereği 
köpekler başıboş gezmeye meyillidir ve 
bazen kaybolabilir.

Köpeğinizin gittiğini ve geri gelmediğini 
fark ettiğiniz an sizin için gergin bir an olsa 
da, köpeğiniz için çok daha gergin bir an-
dır. Başıboş gezen çoğu köpeğin bir kimlik 
kaydı olmuş olsaydı, bu köpekler sahiple-
rine ya da yaşadıkları yere iade edilebilirdi!

Köpek kimlik kaydının düzenlenmesi 
basittir ve bazen ayrı kalsanız da köpeğinizle 
ayrı kaldığınızdan çok daha fazla mutlu an 
geçirmenize yardımcı olacaktır.

“BE A HERO 
Köpeğinizin bir kimlik kaydı olmasını 
ve her zaman ona göz kulak olmanızı 
sağlayarak sorumluluk taşıyan bir 
köpek sahibi olun.”

SORUMLULUK EDİNME: Bir köpek sahibi olmayı mı düşünüyorsunuz?
Ailenizi büyütmek istemenizin birçok nedeni vardır. Çocuklarınızı sevindirmek, köpek 
sevgisi, evinizi korumak gibi... Ancak bu adımı atmadan önce buna hazır olduğunuzdan 
emin olun. Ekteki anketi doldurun, bu broşürü okuyun veya şuradan daha fazla bilgi alın: 
XXXXX

Köpeğinize her zaman göz kulak olun!
Köpeğinizin hareket etmeye ihtiyacı vardır ve eğlenerek ve etrafta koşturarak dışarıda 
zaman geçirmek her ikiniz için de bir zevktir.
Ancak köpeğinizin hızlıca gözden kaybolabileceğini de unutmayın. Sorumluluk taşıyan bir 
köpek sahibi olmak, ayrıca her zaman köpeğinize göz kulak olmanız, sokaklarda tek 
başına gezinmesine asla izin vermemeniz ve durumun gerektiği her zaman tasmasından 
tutmanız gerektiği anlamına gelir.

Sokak köpekleri
Köpeğiniz sokağınızın bir parçası ise her zaman bir başkasından köpeğinizin civarda 
kalmasını sağlamak için size yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, köpeğinizin 
uygun bir kimlik kaydının olmasını sağlamak çok daha önemlidir. Sayfa 4’teki üreme 
yönetimi bölümünü okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Köpek kimlik kaydı:
- Kolaydır
- Kesindir
- Yapılacak başlıca bir iştir!
Ayrıca sadece köpeğinizi her zaman geri 
almanız için değil, aynı zamanda başıboş 
gezen köpeklerin artmasını önlemek için 
de bir zorunluluktur. 
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2. kahramanca davranış Köpeğinizin  
kontrolsüz üremesine izin vermeyin

Köpeğinizin üreme sağlığının iyi şekilde 
yönetilmesi, istenmeyen yavru köpekleri 
önleme ve köpek popülasyonu kontrolü için 
önemlidir.

Köpeğinizin kısırlaştırılması basit bir işlemdir 
ve köpek popülasyonunun artmasını 
önlemede üzerinize düşen bir sorumluluktur. 
Köpeğinizin sağlığı hakkında birden fazla 
çözüm olduğunu görmek için veterinerinizi 
ziyaret etmeniz yeterlidir.

Veterineriniz, size uygulanabilir tüm çözümle-
rini göstermek ve bunlar arasından köpeğini-
ze en uygun olanını seçmek için size yardımcı 
olacak doğru kişidir.

“BE A HERO 
bir kahraman ve sorumluluk 
taşıyan bir sahip olun. Başıboş 
köpek popülasyonunun artmasını 
önlemek için köpeğinizin kontrolsüz 
üremesine izin vermeyin.”

Köpeğinizin kontrolsüzce üremesini önlemek için çok sayıda yol vardır:
• Cerrahi kısırlaştırma
• Kimyasal kısırlaştırma
• Gebelik kontrolü
• Kızgın dişi köpeklerin erkek köpeklerden ayrı tutulması.

3. kahramanca davranış Köpeğinizin  
aşılarını yaptırın ve düzenli olarak 
veterinerinizi ziyaret edin

Düzenli olarak veterinerinizi ziyaret 
etmeniz, yalnızca köpeğinizin sağlığı için 
değil, aynı zamanda hastalıkların insanlara 
bulaşmasını sınırlandırmak için de 
önemlidir

AŞI

•  Dünyada her on dakikada bir kuduz 
kaynaklı ölümler olmaktadır. Çoğu 
vakada bu ölümler, kuduz köpekler 
tarafından ısırılan çocuk ölümleridir.

•  Aşı, köpekleri kuduzdan ve sağlığı etki-
leyebilen ve hatta ölümle sonuçlanabilen 
diğer hastalıklardan korur. Fakat aynı za-
manda, hastalıkların diğer hayvanlara ve 
insanlara bulaşmasını önleyecek olan, 
sorumluluk getiren bir işlemdir.

Uygulanabilir çözümler hakkında veterine-
riniz ile görüşün.

ZARARLI BÖCEK KONTROLÜ
•  Köpeğinizi pire ve kene gibi harici para-

zitlere karşı koruyun. Keneler, köpeğiniz 
için ölümcül sonuçları olabilen hastalıkla-
ra davetiye çıkarabilir.

•  Köpeğinizi solucanlara karşı koruyun. 
Solucanlar, köpeğiniz için rahatsız edici 
olabilir, fakat aynı zamanda özellikle ço-
cuklar olmak üzere insanlara geçebilen 
hastalıklara davetiye çıkarabilir.

Düzenli kontroller, ileride ortaya çıkabile-
cek sorunların önlenmesinde ve hem 
köpeğinizin hem de ailenizin sağlığının ko-
runmasında genelde en iyi yoldur.

“BE A HERO 
hak ettiği uzman tarafından muayene 
edilmesini sağlayarak bir kahraman 
olun! Sorumluluk taşıyan bir köpek 
sahibi olun, köpeğinizi hastalıklara 
ve parazitlere karşı koruyun.”

İnsanlara geçen kuduz vakalarının kökünü kurutmak için global çaba sarf etme 
noktasında OIE’ye katılın.
•  Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yılda yaklaşık 70.000 kişi, kuduz vakaları sonucu 

hayatını kaybetmektedir.
•  İnsanlara geçen kuduz vakalarının %90’dan fazlası, virüs bulaşmış bir köpeğin 

ısırığından kaynaklanır.
•  Tüm köpeklerin %70’inin aşılanması ile dünyadaki tüm kuduz vakalarının kökünü 

tamamen kurutabiliriz.
•  İnsanları ve hayvanları kuduz tehlikesinden kurtarmak için köpeğinizin aşılarını yaptırın. 

El ele verirsek kuduzu tarihe gömebiliriz.
Zoonoz, insanlara geçebilen bir hayvan hastalığıdır
Bu hastalıklar, ilgili hastalık semptomlarını olasılıkla taşıyan ya da taşımayan hastalık bulaş-
mış hayvanlarla yakın temas sonucu insanlara geçer.
İnsan sağlığına olan en ciddi risklerden biri, toksokara adlı bir yuvarlak solucandır. Bu enfek-
siyon yaygın olmamakla birlikte, meydana gelmesi halinde tahrip edici etkileri olabilir.  
Çünkü, aşırı vakalarda ilerleyen hallerde körlüğe neden olarak gözler dahil olmak üzere fark-
lı vücut dokularında lezyonlara neden olur.
Yaşam tarzları dolayısıyla küçük çocuklar (emekleyen, çamur yiyen vs.) daha yüksek risk 
grubundadır.
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4. kahramanca davranış Köpeğinizle  
iyi bir şekilde ilgilenin

Besin değeri açısından zengin ve dengeli 
beslenme, köpeğinizin sağlığını korur.

Konu beslenme olduğunda, köpekler in-
sanlara çok benzerdir. Köpekler hem etçil, 
hem de otçuldur; yani çok çeşitli gıdaları 
tüketerek sağlıklı bir ömür geçirebilirler. 
Et, sebze ve tahılların tümü, köpek beslen-
mesinin bir parçası olabilir.

Köpeğinizin hareketliliğini destekleyecek 
şekilde yeterli gıda almasının sağlanması, 
köpekler açken ortaya çıkabilecek olan 
agresif davranışların önlenmesi noktasın-
da önemlidir. Diğer taraftan, kilo alımına 
neden olacağından ve diyabet gibi has-
talık riski taşıyacağından köpeğinizi aşırı 
beslemek de istemezsiniz. “BE A HERO 

en temel ihtiyaçlarının tümünü 
karşılayarak bir kahramanı olun.
Sorumluluk taşıyan bir köpek 
sahibi olun. Köpeğinizin ihmal, 
yetersiz gıda alımı ya da aşırı 
cezalandırılmadan dolayı agresif 
davranışlar geliştirmesine izin 
vermeyin.”

Köpeğinizle iyi bir şekilde ilgilenin:
•  Köpeğinize özel şampuan kullanarak ve kulaklarını ve gözleri yıkayarak köpeğinizi 

temiz tutun.
•  Köpeğinize özel ihtiyaçların karşılanması için onu uygun gıdalar ile besleyin.
•  Köpeğinizi yürüyüş için her gün dışarı çıkarın.
•  Köpeğinizle oyunlar oynamak için zaman ayırın.

Köpeğinizin beslenmesi konusunda en iyi yol hakkında daha fazla bilgi için veterine-
riniz ile görüşün.

5. kahramanca davranış Köpeğinizle  
Yardım isteyin

Tüm çabalarınıza ve ona olan sevginize 
rağmen, köpeğinizle ilgilenmede hala zor-
luklar yaşıyor olabilirsiniz. Sandığınızdan 
daha karmaşık olduğunu fark edebilir ya 
da bir hayvan sahibi olmanın hayatınıza 
getirdiği sorumluluklarla başa çıkmayı si-
zin için daha zor hale getiren değişikliklerin 
sıkıntısını çekiyor olabilirsiniz.

Her ne kadar bir köpek sahiplenmeden 
önce, köpek sahiplenmenin getirdiği tüm 
zorlukları tamamen kabul etmeniz nokta-
sında sizi oldukça cesaretlendirsek de, si-
zin için bir köpek sahibi olmanın artık daha 
fazla mümkün olmadığı bir an gelebilir. Kö-
pek sahipleri, bazen çeşitli sebeplerle kö-
peklerini terk etmeyi düşünebilir:
•  Köpeğin eğitimde zorluklar
•  Hayatlarına gelen temel değişiklikler: ta-

şınma, bir çocuk sahibi olma vs.
•  Zaman kıtlığı
•  Tedavi masrafları

Köpeğinize bakmak sizin için çok zor hale 
gelirse kendinizi bundan dolayı suçlu 
hissetmeyin, ama ondan da vazgeçmeyin. 
Köpeğinizi terk etmemenizi sağlayacak 
birçok çözüm var. İlk olarak veterineriniz 
ile görüşün. O, size basit çözümler 
önerebilir.

“BE A HERO 
Köpeğinizden vazgeçmeyin, yardım 
isteyin. Sorumluluk taşıyan bir köpek 
sahibi olun. Köpeğinizi sokaklara 
terk etmeyin. Ona yardım etmek 
için bekleyen bir başka kahraman 
olabilir.”

Yardım isteyin. Size birçok kişi yardım edebilir.
Yerel bilgiler
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Be a hero.  
Sorumluluk taşıyan bir köpek sahibi olun, 
aynı sorumluluğu diğer hayvanlar ve 
insanlar için de gösterin.

Bir köpek sahibi olmaya hazır olduğunuzdan emin olun. Köpeğin yeni 
bir aile üyesi olduğunu ve dolayısıyla zaman, para ve ilgi ve bakım 
gerektireceğini unutmayın.

Uzun süredir bir köpek sahibiyseniz veya kısa süre önce edindiyseniz, 
bu kahramanca davranışları sergileyerek yeni arkadaşınızın kahramanı 
olun!

1. Köpeğinizin uygun bir kimlik kaydının olmasını sağlayın

2. Köpeğinizin kontrolsüz üremesine izin vermeyin

3. Düzenli olarak veterinerinizi ziyaret edin

4. Köpeğinizle iyi bir şekilde ilgilenin

5. Yardım isteyin

More information
www.oie.int

Yerel bilgiler

Bu mesaj, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından verilmektedir / www.oie.int

This Campaign is co-funded by the European 
Union and World Animal Protection
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