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Kedi Bakımı Hakkında Bilgi Kağıdı 
Ömür beklentisi: 20 seneye kadar

Masrafl ar
İlk masrafl ar 300-2000 CHF Irkına ve kökenine göre
Initial costs 500-1000 CHF Yem ve su kabı, tırmalama ağacı, kedi tuvaleti, diğer 
  teçhizat (kedi kapısı vs.), kısırlaştırmak için veteriner 
  parası, aşılar, solucan aldırma parası
Senelik masrafl ar Takriben 1000 CHF Yem, kedi talaşı, aşı ve solucan aldırmak için düzenli 
  veteriner parası, tatildeyken bırakılacak kedi pansiyonu 
  bakım parası
Diğer hususlar Beklenmedik veteriner masrafl arı kedinin satın alma parasını çok aşabilir.

Cins kedi mi veya ev kedisi mi?
Kedi sahibi olmaya karar vermeden önce konu hakkında ilgili uzmanlara danışılmalı ve konu hak-
kında bilgi edinlmelidir. Cins kediler ve ev kedileri birbirinden fazla farklı değillerdir, bazı ırklar 
biraz daha aktif ve seslidirler (siyam), diğerleri biraz sakindirler (İran kedisi), ama ev kedilerinden 
de birçok farklı karekterde olanları vardır, okşanmayı seven, aktif oyuncular veya solo kalmayı tercih 
eden kediler vesaire. Cins kediler aşırı üretim özelliklerine sahip olabilir, bunun neticesinde sağlık 
problemleri olur.İran kedisi gibi uzun tüylü kediler, tüyleri keçeleştiği için sık sık tüylerini kendi 
kendine temizliyemezler. Her kedi buna razı gelmese de onları hergün fırçalanmak gerekir.

Genç kedi mi veya yetişkin kedi mi? Dişi mi yoksa erkek kedi mi?
Genç kediler oyun oynarlar, yetişkin kedilerin ise karakterleri daha belirgindir. İster erkek ister dişi 
kedi olsun her kediyi 6 aylıkken kısırlaştırmayı tavsiye ettiğimizden dolayı kedilerin cinsel özellik-
leri o kadar öne çıkmaz, daha ziyade bireysel karakter özellikleri ağır basar.
İnternet üzerinden hiç bir şekilde hayvan satın almayınız! İnternet üzerin-
den satışa sunulan hayvanlar çoğunlukla  çok fazla sayıda üretilmiş ve feci 
şartlar altında yetiştirilen hayvanlardır. İllegal hayvan satışları da internetin 
bedava reklamları üzerinden yapılır, çoğu hallerde dolandırıcılık söz konu-
sudur.

Hayvanı nereden satın almalıdır? Nelere dikkat etmelidir?
Genç ve yetişkin birçok sevimli kediler, Hayvanları Koruma Organizasyonla-
rının hayvan yurtlarında yeni sahiplerini beklemektedirler. Hayvan yurdu 
personeli kedi bakımıyla ilgili uzmanca bilgi verir. 
Hayvan yurtları çoğunlukla, kısırlaştırılmış ve parazitlere karşı tedavi 
edilmiş, aşılanmış hayvanları belli bir masraf payı karşılığında verir ve 
bir de mukavele yapar. Şayet ille ki safkan bir kedi olmalıysa, birkaç 
üreticiye gidilip hayvanların yaşam ve üreme şartları vesaire incelen-
melidir. Kedi tüccarları tarafından pek ucuza teklif edilen 
kedilere ve kontrol edilmeyen üretimden doğan kedilere 
dikkat edilmelidir: Çoğu hallerde bu kediler kitle üreti-
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minden ve sağlık kontrolu olmadan satışa arzedilmekteler, kedilerde büyüme şartlarına bağlı kötü 
huylar ve de sağlık sorunları oluşabilmektedir. 

Kediler neye ihtiyaç duyarlar?
Kediler günde iki kez yemek yerler, genç kediler daha sık yerler ve daima temiz suya ihtiyaçları 
vardır. Sadece et yiyenler, insanlardan artan yemek artıklarını yemezler, etsiz yani vejeteryan yemek 
artıklarını da yemezler. Bir çok değişik iyi hazır yemler mevcuttur. İnek sütünün içindeki süt şekeri 
ishal yapar ve kedilerin beslenmesine uygun değildir. Yutulmuş tüylerin giderilebilmesi için, daima 
kedilere kedi çimeni sağlanmalıdır. Yem kabı kedilerin tuvaletinin yanına konmamalıdır. Kedilerin 
tuvaleti günde 1-2 defa temizlenmelidir. İsviçre Hayvanları Koruma Kanunu’na göre ister ev kedisi 
olsun, isterse dışarda yaşayan kedi olsun kedi sahipleri her kedi için bir kedi tuvaleti bulundurma-
lıdır. Ayrıca bu kanun kedilere tırmalamaları için bir imkan sağlanmasını (kedi tırmala ağacı) ve 
yüksekte bulunan değişik dinlenme, saklanma ve tırmanma yerlerinin sunulmasını ek olarakta 
meşgul edilmelerini ön görmektedir.

Hemcinsleri
Sosyal birer hayvan olan kediler diğer kedilerle kontakt kurabilmeliler, ev kedileri bunun için tek 
başına bırakılmamalıdır. İsviçre Hayvanları Koruma Kanunu’na göre tek olarak beslenen kedilerin 
en azından başka kedileri görme imkanının sağlanmasını ve insanlarla yeterince iletişim kurabilme-
sini öngörmektedir. Yavru kediler en azından 12 hafta anneleriyle ve kardeşleriyle kalmalıdır. Böy-
lece onlar daha sonraki yaşamlarını öğrenirler ve ilerde daha az davranış bozukluğuna sahip olurlar.

Yer ihtiyacı
Ev kedilerinde her hayvanın en azından daima bir oda girişi olmalıdır, 3 odalı bir evde azami 3 kedi 
barındırılmalıdır. Dışarda yaşayan kedilerin daima eve girebilmeleri sağlanmalı ve çıkışları kapatıl-
mamalıdır. İsviçre Hayvanları Koruma Kanunu’nu 7 m2 lik bir zeminde en fazla 4 kedi bulundur-
mayı şart koşuyor. Ondan sonra alınacak her kedi için 1.7m2 lik alana ihtiyaç duyulmaktadır. Buna 
rağmen bu asgari şartlar, kedinin sürekli olarak tabiatına uygun bakıldığına dair izin verildiği anla-
mına gelmez.

Sokak kedisi mi veya ev kedisi mi?
Her ikisinin de yararları ve zararları vardır: Serbest dolaşan kediler değişik yeterli yaşam yerlerine 
sahiptirler, ama bir çok tehlikelere maruz kalırlar, örneğin trafik veya hastalıklar. Ev kedileri, daha 
küçüklükten daima evde bırakılmalıdır. Onlar serbest dolaşan kedilere nazaran tehlikesiz ve  orta-
lama ömür beklentisine nazaran daha uzun yaşarlar, fakat daha fazla davranış bozukluğu eğilimi 
gösterirler.  Ev kedi bakımına göre düzenlenmelidir. Temiz hava alması sağlanmalı ve güneşli gü-
venli bir balkon sunulmalı, ve kedi sahibi hayvanları çok yalnız bırakmamalıdır. Ev kedilerine tek 
başına bakılmaz. Bir tırmalama ağacı, yüksek yer ve tamamen karanlık bir yer, bir gözetleme yeri, 
yumuşak dinlenme yeri ve saklanması ve oyun oynaması için boş karton kutular odasına sağlanma-
lıdır. Kediler odaları üç boyutlu kullanabilmelidirler. Kediyi koltukta istemiyen, onu almamalıdır. 
Dikkat! Güvenli olmayan balkon ve yana yatık türden pencereler ölüm tehlikesi arzeder!

Veteriner bakımı
Kediler her yıl aşılanmalı ve sürekli solucanları aldırılmalıdır. Veteriner gerekli aşıları yapar ve bu 
vesileyle kedilerin sağlık durumunu düzenli olarak kontrol eder.
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Kısırlaştırma
Kısırlaştırma bakımı kesin gereklidir, kediler aksi takdirde yılda iki kez yavrularlar. İsviçre devletin-
de yılda 12.000 den fazla kedi istenilmediğinden dolayı hayvan barınaklarına bırakılır ve orada 
kendilerini alacak yeni sahipleri bekler. Kısırlaştırılmış kediler şişmanlamaz, hantallaşmaz, ve iyi 
fare yakalar, ayrıca genelde daha sağlıklıdır. Bir kedinin kısırlaştırılmadan önce yavrulamamış ol-
ması gerekmez. Kısırlaştırma işlemi kedi henüz 6 aylıkken idealdir. Büyük kediler kısırlaştırılacak-
larında hamile olmamalıdır ve yavru emzirmemelidir. En uygun kısırlaştırma ayları kasımdan şuba-
ta kadar olan zamandadır.

Kediler ve tatil
Mümkünse kediler evde bırakılmalı ve bakım hususnda bilgili bir kişi bakımı üstlenmelidir. Alter-
natif olarak onları bir hayvan pansiyonunda veya hayvan yurdunda  gündeliği 15-35 Frank karşılı-
ğında bırakmak da mümkündür. Hayvanları atmak cezai bir fiil teşkil eder, ve cezası 20.000 Frank 
kadar tutabilir.

Kediler ve çocuklar
Kediler çocuklar için sevimli bir partner veya arkadaş olabilirler. Ebevenyler hayvanların sorumlu-
luğunu  üstlenmeli ve çocuklara hayvan konusunda nasıl davranmaları gerektiğini göstermelidirler. 
Hayvanlar her zaman çocuklardan uzaklaşabilme imkanına sahip olmalıdır. Çocuklar gitmek isteyen 
kediyi zorla sıkı tutmamalıdır. Küçük çocuklar ve kediler yalnız bırakılmamalıdır.

Davranış bozuklukları sorunları
Tuvaletini her yere yapma alışkanlığı, sahibine veya başka kedilere karşı saldırganlık, istenmeyen 
tırmalama ve diğer davranış bozuklukları, kediyi hayvan barınağına bırakmak için sebep değildir. 
Uzman davranış tedavicileri ve hayvan psikologları, kedilerle baş etmenizde ve onlara uygun bakımı 
geliştirmenizde size yardımcı olurlar. % 80 lik bir başarı oranında sorununuzu aşmanıza yardım 
ederler. İsviçre Hayvan Koruma Derneği STS  kedi sahiplerine ücretsiz hayvan psikolojisi danışman-
lığı sunar.

Enformasyon ve kontakt yerleri 
• Broşür: „Katzen“ (Kediler) (a, f, i), İsviçre Hayvan Korumacılığı STS tavsiye malzemeleri, 

kendi adresiniz yazılı ve pullanmış 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, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com, ücretsiz genel danışma, 
kedi problemlerinde hayvan psikolojisi danışmanlığı (almanca, fransızca, ingilizce), ücretsiz 
broşürler,  hayvan barınakları adresleri, çocuk kulübü www.krax.ch

• “Katzen – Tiere richtig halten” (kedilerin – hayvanların doğru bakımı) 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 und www.tiererichtighalten.ch  
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