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Köpek Bakımı Hakkında Bilgi Kağıdı 
Ömür Beklentisi: 12-15 Sene

Masrafl ar
Hayvan 300-4000 CHF Irkına ve kökenine göre
İlk masrafl ar 500-1000 CHF Yem ve su kabı, ip, tasma, sepet, transport kutusu, 
  kısırlaştırma için veteriner masrafı, aşılar, solucan aldırmak, 
  mecburi çip taktırma, kayıt ve mecburi konu hakkında 
  bilgilendirme kursu
Senelik masrafl ar 1000-2000 CHF Köpeğin büyüklüğüne göre: Yem, köpek vergisi, solucan 
  aldırmak ve aşılar için düzenli veteriner masrafı, tatilde 
  köpek pansiyonlarına köpeği bırakmak hususu
Diğer hususlar Beklenmedik veteriner masrafl arı köpeğin satın alma parasını fazlasıyla aşabilir.

Zaman İhtiyacı 
Köpekler aileleriyle, yani sürü olarak benimsedikleri insanlarla birlikte yaşayabilmelidirler. Ayrıca 
günde birkaç saat yoğun ilgi isterler, onları değişik yollardan gezintiye çıkarmalıdır ve burun, kulak 
ve beyinlerine hitap eden örneğin arayıp bulma oyunlarıyla eğitmelidir. Köpekleri günde 4 saatten 
fazla yalnız bırakmamalıdır. Köperk, tüm gün çalışanlara ev hayvanı olarak uygun değildir, ama 
hayvan işyerine götürülebilirse ve orada serbest dolaşabilirse, uygundur.  Ayrıca eğitim kursları için 
köpeklere bol zaman ayırmalıdır.  Ev hayvanı olarak köpek almak isteyenler, karar vermeden önce 
uzmanlara danışarak ve konuyla ilgili kitaplardan iyice bilgi edinmelidirler. 

Birçok Kanun Parağrafı
Köpek sahibi olmak İsviçre’de çok komplike bir olaydır. Köpek sahibi olarak birçok değişik kurala 
uymak gerekir. İlk önce tüm İsviçre için geçerli ve en azından hayvanların cinsine uygun bakılması 
ve ona itinalı davranmayı öngören Hayvanları Koruma Kanunu bulunur. Hayvanları Koruma 
Kanunu’nda köpeklerin üremesi ve eğitimi ile ilgili kullanılan yardımcı araçlar hakkında şartlar 
mevcuttur. Örneğin dikenli tasmalar veya elektriklie uyaran veya koku maddeleri salan eğitim amaç-
lı boyun tasmaları İsviçre’de yasaktır. Ayrıca İsviçre’de hayvanların kulaklarının veya kuyruklarının 
kesilmesi veya kulakları, kuyrukları kesik hayvanların İsviçre’ye sokulması iki istisna dışında yasak-
tır. İstisnalar: kulak veya kuyrukları kesilmiş köpeğinizle başka bir ülkeden 
İsviçre’ye taşınırsanız veya İsviçre‘de tatilinizi geçirirseniz, köpeğinizi yanı-
nıza alabilirsiniz.
İsviçre’de köpek sahipleri konu hakkında bilgilendirmeyi belgelen-
diren mecburi kurslara katılmak zorundadırlar: köpeklerle 
tecrübesi olmayan köpek sahibi adaylarına 4 saat 
teori kursu, köpek nereden temin edilirse edilsin 
(hayvan barınağı, köpek yetiştiricisi, yaban-
cı ülke,…) her yeni köpekle yapılacak 
4 saat uygulama kursu. Bu tür „konu 
hakkında bilgilendirme ile ilgili“ 
mecburi kursları yapan tanınmış kö-
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pek antrenörlerinin adreslerini bulabileceğiniz yer: www.bvet.bytix.com/plus/trainer/ İsviçre’de kö-
peklerin merkezi kayıt yeri olan  www.anis.ch ‘ e kaydedilmiş ve onlara çip takılmış olması gerekli-
dir. Genelde veterinerler hayvanlara çipi enjekte eder ve köpeği sahibinin adı altından kaydederler.
Tüm İsviçre için geçerli olan kanuna ek olarak neredeyse her kantonun kendine has bir Köpek Yö-
netmeliği bulunur. Kantonlara mahsus Köpek Yönetmelik’leri birbirinden çok farklı olabilirler. Bazı 
kantonlarda bazı köpek cinsleri tamamen yasaktır, bazı kantonlarda ise bazı köpek cinslerinin mec-
buren bir maske takması şarttır, vs. Kantonların Köpek Yönetmelik’lerinin özetini  
www.tierschutz.org da o kantonun dilinde bulabilirsiniz. Yaşadığınız kantonun Köpek Yönetmelikle-
ri hakkında şüphelendiğiniz konuları ilgili veterinerlik dairesine danışınız. Lütfen unutmayınız ki 
İsviçre’de bir kantondan öbür kantona geçtiğiniz zaman köpek sahibi olarak o kantonda geçerli 
talimatlara uymak zorundasınız. Emniyet açısından daima yanınızda köpeğinizi bağlayabileceğiniz 
tasmalı ip, (köpeğinizin alışmış olduğu) maske ve gerekli belgeleri (örneğin hayvan barınağından 
alınmış hayvan olduğu, aşı defteri, kurs belgesi vs.) bulundurunuz.
İsviçre’de belediyeler köpek vergisi alırlar. Her köpek sahibi köpeğini belediyede kaydettirmek ve 
köpek vergisi ödemek zorundadır. Köpek vergisi yılda 40 ile 150 İsviçre Frankı arasında değişir. Bu 
vergiden belediyeler örneğin köpekler için çöp tenekelerini ve köpek sahiplerinin mecburen köpek 
dışkılarını topladıkları plastik torbaları („Robidog“ Sistemi) karşılarlar.

Safkan köpek mi kırma mı?  Enik mi büyük köpek mi? Erkek mi kancık mı?
Safkan köpeklerin avantajlı tarafı, köpeğin ilerideki görünüşünün ve karakterinin nasıl olacağının 
bilinmesidir.  Ama tek cins üretilme sonucu safkan küpeklerde sıkça hallerde irsi hastalıklar oluş-
maktadır. Bu yüzden, bodurluk, basık burun, kocakafa, kısabacak gibi özellikleri dışarıdan etki 
yoluyla üretilen safkan köpeklerden kaçınılmalıdır. İrsi hastalıklar kırma karışıkkan köpeklerde de 
oluşabilir. Genç bir köpeğin bakımı çok zevklidir, ama çok yorucudur ve zaman ister. Özellikle ilk 
hafta ve aylarda özel enik etkileme kurslarına gidilmelidir. Genç köpeklerle mutlaka terbiye kursla-
rına gidilmelidir. Erkek köpekler, dişilere kıyasla, insanlara karşı ve diğer köpeklere karşı daha do-
minant etkileyici bir davranışta bulunabilirler. Bu sebeble sadece erkek köpekleri değil tüm köpek-
leri bilhassa dikkatli ve tutarlı terbiye etmek gerekir. Dişi köpekler senede iki defa çiftleşmek ister. 
Cinsel azgınlığı devresinde onu hiç yalnız bırakmamak gerekir, çiftleşmesin diye. Hayvan barınak-
ları fazla sayılı köpeklerle doludur! Cinsel azgınlığın önlenmesi ve kısırlaştırma hakkında veteriner-
ler sizi bilgilendirebilirler. 

Hayvan nerede satın alınmalıdır? Nelere dikkat etmelidir? 
Hayvanları koruma derneklerinin yurtlarında yeni sahibini bekleyen birçok köpek mevcuttur. Hayvan 
yurdu personeli size gereken uznmanca bilgiyi verir. Hayvan yurtları çoğunlukla, kısırlaştırılmış ve 
aşılanmış hayvanları belli bir masraf payı karşılığında verir ve bir de mukavele yapar. Şayet ille ki 
safkan bir köpek olmalıysa, birkaç üreticiye gidilip hayvanların yaşam ve üreme şartları vesaire in-
celenmelidir. Isviçre devletinde kontrollu köpek üretimi ile ilgili iki derecelendirme mevcuttur. 
Bunların adı Altın Derece Mühürü (Das goldene Gütesiegel) ve Certedog şeklindedir. Enikler ancak 
10-12 haftalık olduktan sonra anne köpekten ve kardeş köpeklerden ayrılmalıdır. Köpek tüccarları 
tarafından pek ucuza teklif edilen köpeklere ve kontrol edilmeyen üretimden doğan köpeklere dikkat 
edilmelidir! Çok sayıda köpek üretilmesine yönelik üretim metodlarından oluşan köpeklerde büyüme 
şartlarına bağlı kötü huylar ve sağlık sorunları oluşabilmektedir.
İnternet üzerinden hiç bir şekilde hayvan satın almayınız! İnternet üzerinden satışa sunulan hay-
vanlar çoğunlukla  çok fazla sayıda üretilmiş ve feci şartlar altında yetiştirilen hayvanlardır. İllegal 
hayvan satışları da internetin bedava reklamları üzerinden yapılır, çoğu hallerde dolandırıcılık söz 
konusudur.
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Köpeklerin nelere ihtiyacı vardır? 
Köpekler günde bir iki kere yemek isterler, enikler daha sıkça yemek isterler ve de daima taze su 
isterler. Köpeğinizi hazır köpek yemeğiyle veya kendi hazırladığınız yemekle besleyebilirsiniz, ama 
daima bir parça et bir parça da nişastalı yemek vermelidir. Çiğneme kemikleri (objeleri) diş temiz-
liğine yarar. Köpek sahici kemik yediğinde, barsak tıkanıklığına uğrayabilir. Kıllarının uzunluğuna 
göre köpeklerin kıl ve tüy bakımına da ihtiyacı vardır, aksi takdirde kılları ve tüyleri keçeleşir. Buna 
rağmen köpekleri çok kirli olmadıkça düzenli yıkamamalı ve şampuanlamamalıdır. Köpekleri zinci-
re vurmak veya köpek kulübesinde tutmak onların hayati ihtiyaçlarına uymaz ve bu nedenle red 
edilmelidir. Malesef İsviçre’de köpekleri hala günde en fazla 19 saat zincirle bağlı tutmak müm-
kündür. Hayvanları Koruma Kanunu hayvanların bakılacağı en küçük etrafı çevrili alanı belirler. 
Köpeğin ağırlığına bağlı olarak örneğin 20-45 kg ağırlığındaki iki köpek en az 8 m2 lik zemini olan 
ek olarak isole edilmiş bir kulübesi veya kuru bir barınağı bulunan bir alanda bakılmalıdır. İsviçre’nin 
Hayvanları Koruma Kanunu köpek sahiplerinin her gün köpeklerini ihtiyaçlarına göre dışarda gez-
dirmlerini ve hayvana uygun diğer köpeklerle veya insanlarla sosyal ilişkilerini sağlamalarını öngörür. 
Bu durum, etrafı çevrili alanlarda barınan veya zincire bağlı tutulan köpekler için de geçerlidir. 
Köpekler günde birkaç defa tabii toprakta kendini temizleyebilmelidir. Tabii ki köpek pisliği toplanıp 
uygun yere atılmalıdır.  Şayet günlük gezintiler sadece şehir sokaklarında olabilecekse, köpek bes-
lemekten kaçınılmalıdır. Köpekle beraber gezintinin düşünülenden de büyük bir anlamı vardır: 
Köpek hareket ihtiyacını giderebilmelidir, zevkini alabilmelidir, kendi hisleriyle çevresini algılaya-
bilmelidir ve oynayabilmelidir, en iyisi diğer köpeklerle beraber bu hislerini tatmin edebilmelidir. 
Gezintilerde köpekle oyun halinde eğitici egzersizler (çağırma, dikkatini toplama, takip, taraf de-
ğiştirme vs.) yapılabilir ve köpek zekasını ve doğal hislerini geliştiren oyunlarla meşgul edilebilir; 
örneğin koku izlerini takip ettirmek veya saklı yemlerin yerini buldurmak gibi.

Terbiye
Her köpeğin belli bir ölçüde terbiyeye ihtiyacı vardır. İnsanların üzerine atlamamayı öğrenmeli, 
ipini çekmemeli, koltuktan inmesi istenince tehditkar şekilde hırlamamalıdır. Konu hakkında bilgi-
lendirmeyi belgeleyen kurslarda, köpek okullarında ve terbiye kurslarında köpek sahipleri, köpekle-
rine nasıl uygun ve kendilerini kabul ettirici şekilde davranabileceklerini öğrenirler. İstenmeyen 
davranışın sebebi genelde köpekten değil, sahibinden kaynaklanır. Köpek sahipleri, köpeği satın 
almadan köpeğin tabiatına uygun nasıl ele alınması gereken bir mahluk olduğunu, köpek besleme 
hususlarındaki temel bilgileri öğrenmelidirler ve modern bir tarzda hayvanın tabiatına uygun terbi-
ye edilme esaslarını kavramalıdırlar. 

Davranış bozuklukları sorunları
Sürekli havlama, saldırganlık, kontrol edilemeyen av davranışı, ipini çekme ve diğer davranış bo-
zuklukları, köpeği hayvan barınağına bırakmak için sebep değildir. Uzman davranış tedavicileri ve 
hayvan psikologları, köpekle baş etmenizde ve bakımını geliştirmenizde size yardımcı olurlar, % 80 
lik bir başarı oranında egzersizlerle ve değişik tedavi metodlarıyla sorunu aşmanıza yardım ederler. 
Özellikle davranış tıbbı dalında uzman veterinerler (www.stvv.ch) ve hayvan psikolojisi danışmanla-
rı  (www.vieta.ch) size köpeğinizin davranış sorunlarında yardımcı olurlar.

Veteriner bakımı
Köpeklerin senede birkaç kez solucanlarının aldırılması ve de aşılarını yaptırmak gerekir. Veteriner  
gereken aşıyı yapar ve bu vesileyle köpeğin sıhhat durumunu da düzenli aralıklarla kontrol eder. 

Köpek ve tatil 
Tatile giderseniz ve köpeği yanınıza alabilirseniz, iyi olur. Ama köpek bulundurmayı kabul eden otel 
ve tatil yerleri seçilmelidir, köpekleri arabada yatırmamalıdır. Henüz bahar aylarında bile ve pence-
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reler hafif açık olsa bile bir otomobilin iç ısısı kolayca 80 C° dereceye kadar yükselebilir. Bu durum, 
hayvanlar ve canlı varlıklar için feci ve ölümcül bir tuzaktır! Buna bir alternatif olarak, köpeği bir 
hayvan pansiyonuna veya hayvan yurduna bırakmak düşünülebilir. Bunun gündelik masrafı 25-50 
Frank kadardır. Hayvanları atmak cezayı gerektiren bir fiildir, cezası 20.000 Frank kadar tutabilir.  

Köpekler ve çocuklar
Köpekler çocuklara iyi bir arkadaş veya partner olabilirler. Ama çocuklar tek başlarına köpeklere 
bakamazlar. Köpeğin tabiatına uygun tutulması ve bakımı ve de çocuk köpekle oynarken ona neza-
ret etmek sorumluluğu anne ve babada bulunur. Küçük çocuklar, asla köpeklerle başbaşa bırakıl-
mamalıdır. 

Enformasyon ve kontakt adresleri
• Broşür: „Hunde“  (Köpekler) (almanca, fransızca, italyanca), „Augen auf beim Hundekauf“ 

(Köpek alımında dikkat) (almanca, fransızca),  İsviçre Hayvan Korumacılığı STS tavsiye malze-
meleri, kendi adresiniz yazılı ve pul yapıştırılmış bir C5 zarfı karşılığında parasız ısmarlanabilir. 
Adres: Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel,
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, sts@tierschutz.com, www.tierschutz.com 
ile www.tierschutz.com da ücretsiz danışma (almanca, fransızca, ingilizce), ücretsiz 
broşürler,hayvan barınaklarının adresleri, çocuk kulübü www.krax.ch

• „Kind und Hund“ (Çocuk ve Köpek), „Spielend vom Welpen zum Hund“ (Oynayarak enikten 
köpeğe), „Hunde verstehen – Signale rechtzeitig sehen“ (Köpeği anlamak – İşaretleri vaktinde 
farketmek) (almanca), İsviçre Köpek Dergisi (Schweizer Hundemagazin) özel baskıları, ken-
di adresiniz yazılı ve pul yapıştırılmış bir B4 zarfı karşılığında parasız ısmarlanabilir. Adres: 
Schweizer Tierschutz STS.

• Ücretsiz bilgi broşürü “Hunde – Tiere richtig halten” (köpeklerin – hayvanların doğru bakımı), 
“Ich möchte einen Hund” (bir köpek istiyorum), “Ich halte einen Hund” (benim bir köpeğim 
var), “Hundenachwuchs?” (Yavru köpekler?), “Ich habe Angst vor Hunden”(Köpeklerden korku-
yorum), “Reisen mit Hund und Katze”(Köpek ve kediyle tatil/gezi); çocukları ıssırılmaktan ko-
rumayla ilgili broşür “Tapsi, komm…” / “Vieni Birillo…” / “Truf, viens…” ( gel kuçu, kuçu…)
(almanca, fransızca, italyanca), yayımlayan: Bundesamt für Veterinärwesen BVET (Veterinerlik 
İşleri Federal Dairesi). Adı geçen broşürler hem İsviçre Hayvanları Koruma Derneği STS hem 
de BVET’den ücretsiz ısmarlanabilir veya BVET-Web sitesinden PDF olarak indirilebilir, 
www.bvet.admin.ch, www.tiererichtighalten.ch

• Certodog, Stiftung für das Wohl des Hundes (Köpek Menfaatine Vakıf), Gugelmattstrasse 36, 
8967 Widen, Tel. 056 631 80 18, Fax 056 631 80 18, info@certodog.ch, www.certodog.ch, 
Certedog Köpek üretim derecelemesi, Köpek sahiplerine kurslar.

• Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG (İsviçre Kinoloji Kurumu), Brunnmattstrasse 
24, 3007 Bern, Tel. 031 306 62 62, Fax 031 306 62 60, www.skg.ch, info@skg.ch, 
„Goldenes Gütesiegel“ (Altın Derece Mühürü), Köpek üretimi markası, Terbiye kursları, 
Köpek sahiplerine kurs ve ek bilgilendirme.

• Kynologos AG, Gesellschaft für angewandte Verhaltensforschung bei Hunden (Köpeklerde 
Pratik Davranış Araştırma Birliği), Habersaat, 8914 Aeugstertal, Tel. 044 776 11 87, 
Fax 044 776 11 89. Orijinal enik etkileme oyun günleri, Köpek sahiplerine kurslar. 
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