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Neden b�r evc�l hayvan sah�plenmek �st�yorum? Bu asla b�r�s�n� mutlu etmek 
�ç�n ver�leb�lecek b�r hed�ye değ�ld�r!

Bu hayvana bakab�leceğ�m b�r ev (mümkünse bahçe) ortamım var mı?

Bu süreç �ç�nde düzenl� olarak bakımını yapab�lecek, onu doğru şek�lde 
besleyeb�lecek ekonom�k gücüm ve zamanım var mı?

Tüm canlıların yavrusu hep�m�ze sev�ml� ve cana yakın gel�r. Yavruyu alıp 
sah�plenmek kolaydır. Ancak bunun yaşayan b�r varlık olduğunu, 
büyüyeceğ�n�, hem masraflarının hem de göstermem gereken �lg�n�n 
artacağını b�l�yor muyum? Yaşlandığında, hastalandığında bunun çok 
zorlayıcı süreçler olacağının b�l�nc�nde m�y�m?

Ev�mde ona ayırab�leceğ�m yaşam alanı mevcut ve onunla oyun 
oynayab�leceğ�m alanlar var mı? Evde ona zarar verecek nesneler �le �lg�l� ön 
çalışma yaptım ve tedb�rler�m� aldım mı?

Sürekl� olarak destek alab�leceğ�m veter�ner hek�m� araştırdım. Düzenl� 
olarak aşı, �ç ve dış paraz�t uygulamaları yaptırmam gerekt�ğ�n�, �ler�de 
hek�m�n öner�s� doğrultusunda sağlığı açısından gerekeb�lecek 
operasyonlar olab�leceğ�n� b�l�yor ve bunun bell� b�r ekonom�k yansıması 
olacağını ön görüyor muyum?

Küçükken ve büyüme aşamasında bana yaratab�leceğ� sorunları, ev�m� 
dağıtıp k�rleteb�leceğ�n�, ona uygun eğ�t�m� vermem gerekt�ğ�n� ve tüm 
bunlar �ç�n her zaman sabır göstermem gerekt�ğ�n� b�l�yor muyum?

Onu her zaman ve her türlü sağlık durumunda destekleyeceğ�m�, evc�l b�r 
hayvandan çok ömür boyu bana dost ve yol arkadaşı olab�lecek b�r canlıyı 
ed�nd�ğ�m� b�l�yor ve �st�yor muyum?

Evet! Tüm bu soruları (belk� de daha fazlasını) cevaplayab�l�yorsanız artık 
s�z de b�r evc�l hayvanı sah�plenmeye hazırsınız demekt�r.

Öncel�kle b�r canlıyı sah�plenmek, ona güvenl� b�r yaşam alanı oluşturmak, 
büyütmek, bakmak ve beslemek, �ler� yaşlarında ve olası sağlık 
sorunlarında onun yanında olmak çok c�dd�ye alınması ve önces�nde uzun 
sürel� düşünülmes� gereken, tüm a�le b�reyler�n�n hem f�k�r olduğu; aynı 
zamanda bu sürec�n çok c�dd� b�r ekonom�k ve zaman yükünün de olduğu 
b�l�nc�yle yaklaşılması gereken b�r karardır. Bu kararı doğru şek�lde 
aldığınıza em�n olmanız �ç�n şu noktalara lütfen özen göster�n�z;

TEBRİKLER!

0504



ÖN HAZIRLIKLAR
S�z�n beklent�ler�n�ze uygun (ev ortamınıza, bakım ve besleme �ç�n ön 
gördüğünüz zaman ve ekonom�ye vb. bağlı olarak) tür ve ırkı bel�rleyel�m. 
Bel�rled�ğ�m�z ırkın karakter�st�k özell�kler� hakkında b�lg� sah�b� olalım.

Bu ırkın bakımına özel durumlar hakkında b�lg� sah�b� olalım, gereken 
ek�pmanları tem�n edel�m. Örneğ�n; uzun tüylü �se bakımına yönel�k özel 
tarama fırçası ve şampuanların satın alınması.

Yavruyu sah�pleneb�leceğ�m�z kaynakları araştıralım. Unutmayalım k� 
sah�pler�nce bakılamayıp sokağa ve barınağa bırakılmış çok sayıda sev�ml� 
dost kend�ler�ne yen� b�r yuva beklent�s�yle yaşıyor. O nedenle bu seçenekler 
�ç�nde mutlaka barınakları da değerlend�rel�m.

Sah�plend�ğ�m�z hayvan hakkında elden geld�ğ�nce geçm�ş�ne a�t sağlık 
b�lg�ler�n� (aşı karnes�, �ç dış paraz�t uygulamaları, geç�rd�ğ� operasyon vb.) 
tem�n edel�m.

Süreç �ç�nde en çok güveneceğ�m�z k�ş� olan veter�ner hek�m� bel�rleyel�m, 
kend�s�ne süreçte gerek duyulacak uygulamalar konusunda ve terc�h 
ed�lecek bakım-besleme gereçler� konusunda danışalım.

Ev�m�z� yen� dostumuzun �ht�yaçları doğrultusunda düzenleyel�m. Gerek 
duyacağı temel ek�pmanları (yatağı, taşıma kutusu, tuvalet kabı, kum 
havuzu, su ve mama kabı, tasması, maması (kuru, konserve, ödül vb.), 
oyuncaklarını) tem�n edel�m.
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ARTIK HAZIRSINIZ! 
MİNİK DOSTUMUZA 
MERHABA DİYELİM!
Tüm bu aşamalardan sonra m�n�k yavrumuzu �lk defa yen� ev�ne get�rd�ğ�m�zde 
unutmayalım k� son derece hassas, ürkek b�r canlı �le karşı karşıyayız. Ona karşı 
her zaman çok sabırlı ve şefkatl� olalım. İlk saatlerde taşıma kutusu (eğer 
yeter�nce büyük �se) �ç�nde kend� çıkma �steğ� oluşana kadar barındırab�l�r�z. 
Yavrunun �lk başta kalacağı oda önceden hazır ed�p, yatağı, su ve mama kapları 
�le sess�z sak�n b�r ortam oluşturalım. İlk etapta yaşadığı büyük değ�ş�kl�ğ�n 
kend�s�nde yaratacağı stres� azaltab�lme adına daha önceden sah�p olduğu 
veya annes�n�n kokusunun s�nd�ğ� havlu, altlık veya oyuncak �le onu baş başa 
bırakalım. B�r süre sonra odada onun yanında (önce bell� b�r mesafede, sonra 
daha yakında) bekleyerek b�ze ve yen� ortamına alışması �ç�n ona zaman 
tanıyalım.

Süreç �ç�nde öncel�kle suyuna sonrasında �se mamasına ulaşmasını sağlayalım. 
Gerek�yorsa mamayı tüketmes� �ç�n uyaralım. Eğer kuru mamalardan 
kullanıyorsak, lezzetl� hale get�reb�lmek �ç�n, el�m�z� ıslatarak mamayı 
nemlend�r�p, yumuşatalım. İlerleyen günlerde hang� mamalardan ne kadar 
kullanmamız gerekt�ğ� konusunda veter�ner hek�mden gereken b�lg�ler� 
öğrenel�m.

Bakım ve beslemes� bu kadar büyük b�r sorumluluk gerekt�ren dostlarımız nasıl 
besleyeceğ�m�z noktasında gel�n b�raz daha detaylı b�lg�ler� paylaşalım! Yavru 
ked�ler �le �lg�l� detaylı b�lg�lere geçmeden evvel �stersen�z öncel�kle ked�ler�n 
genel özell�kler� ve m�zaçları hakkında b�lg�ler�m�z� tazeleyel�m!

Bu m�n�k dostlarımız akla geleb�lecek tüm şek�llerde, özell�kle de beslenme 
b�yok�myası açısından benzers�zd�rler. Ked�ler, spes�f�k ve benzers�z beslenme 
gereks�n�mler�n� karşılamak �ç�n hayvansal dokulardak� bes�n maddeler�n� 
tüketmek durumunda olan, zorunlu etobur (karn�vor) hayvanlardır. Ne yazık k� 
bu durumdan çoğu k�ş�n�n habers�z olması neden�yle özell�kle de ked�ler�n 
hasta olduğu veya uzun süred�r anoreks� geç�rd�ğ� dönemlerde tedav� süreçler� 
başarısız olmakta veya uzamaktadır. B�l�nd�ğ� üzere doğal ortamlarında, 
ked�ler orta derecede yağ ve asgar� m�ktarda karbonh�drat �çeren ancak prote�n 
bakımından zeng�n gıdaları tüketen canlılardır. Bununla b�rl�kte, t�car� d�yetler, 
evc�l ked�ler �ç�n bes�n maddeler�n� daha etk�n olarak değerlend�rmek adına 

hayvansal ve b�tk�sel kaynaklı ürünler�n b�r karışımı �le formüle ed�lmekted�r. 
Ked�ler zorunlu etobur (karn�vor) canlılardır. O nedenle d�yetler�nde mutlak 
suretle hayvansal ürünler bulundurmalıdır. Ked�lere özgü b�r takım f�z�ksel 
özell�kler;

1. Ağızlarında kesk�n özell�kte toplam 30 adet d�ş bulunur.

2. Köpeklere göre daha az tat alırlar.

3. Tükürükler�nde karbonh�drat s�nd�r�m�nde görevl� am�laz enz�m akt�v�tes� 
yoktur.

4. M�de hac�mler� küçük olduğu �ç�n gün �ç�ne yayılmış küçük öğünler şekl�nde 
beslenmel�d�r. M�de pH değerler� �nsanlardan daha as�d�kt�r.

5. S�nd�r�m kanalı esas bes�n kaynağı olan prote�n ve yağları �y� düzeyde 
s�nd�reb�l�r.

6. Bakter�yel fermantasyon kalın bağırsakta gerçekleş�r. Ked�ler�n 
beslenmes�nde d�kkate alınması gereken altı ana bes�n madde sınıfı vardır k� 
bunlar; su, prote�n, yağ, karbonh�dratlar, v�tam�nler ve m�nerallerd�r.
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SU
Su, b�r hayvanın vücudunun öneml� b�r b�leşen�d�r (doğumda %75 ve 
yet�şk�n yaşamında %60). Yaşam �ç�n en öneml� bes�nd�r ve temel b�rçok 
metabol�k olayda rol alır. Ked�ler�n az su �çme konusunda ünler� vardır, 
ç ü n kü  a ş ı r ı  s ı c a k  � l e  b a ş  e d e b � l e n  c a n l ı l a rd ı r  ve  � d ra r l a r ı n ı 
yoğunlaştırab�l�rler. Bununla b�rl�kte, eğer bu konsantrasyon çok yüksek 
değerlere ulaşırsa, �drar yollarında kr�stal ve taş oluşumu r�sk� artar. Ked�ler 
tıpkı d�ğer tüm canlılar g�b� her zaman �çme suyuna serbest er�ş�me sah�p 
olmalıdır.

Suyun yaşam �ç�n b�rçok temel �şlev� vardır:

 • Vücuttak� bes�nler�n ve atıkların taşınması

 • Çoğu metabol�k olayın gerçekleşt�ğ� b�r ortam

 • Vücut ısısının düzenlenmes�

 • Eklemler�n, gözler�n ve �ç kulakların yağlanması 

Vücuda su alınımında temel üç kaynak vardır k� bunlar:

•  İçme suyu �le doğrudan alım

• Y�yecekler �le su alımı (kuru mamalarda %10 kadar olan su �çer�ğ� ve 
 konservelerde �se bu oran %80'e çıkab�l�r).

•  Vücutta gerçekleşen b�r takım metabol�k olayların sonucu açığa çıkan su. 

Suyun kısıtlı veya eks�k alınması durumlarında, der� elast�k�yet�n� 
kaybetmeye başlarken, kalp atımı hızlanır ve vücut ısısı yüksel�r. Vücuttak� 
suyun %10'dan fazla kaybı c�dd� sağlık etk�ler�ne neden olab�l�r . Aşırı su 
tüket�m� �se şeker hastalığı problem�n�n ve/veya böbrek hastalıklarının b�r 
�şaret� olab�l�r.
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PROTEİNLER
D�yet prote�nler�n�n s�nd�r�m kanalındak� parçalanmasıyla üret�len am�no 
as�tler, organları ve dokuları �nşa etmek ve onarmak, moleküller� taşımak, b�r 
organdan d�ğer�ne mesaj göndermek (hormonlar) ve bağışıklığa yardımcı 
olmak (ant�korlar) �ç�n gereken prote�nler�n sentez�nde rol oynarlar. İy� prote�n 
kaynakları hayvansal ürünlerden (et, sakatat ve balık) ve bazı b�tk�sel 
ürünlerden (tahıl glüten�, p�r�nç ve soya) gelmekted�r. Bazı f�zyoloj�k koşullar 
d�ğerler�nden daha fazla prote�n gerekt�r�r; örneğ�n büyüme, gebel�k, 
laktasyon veya f�z�ksel akt�v�te, prote�n kullanımı açısından gereks�n�mler� 
yükselt�r. B�l�nd�ğ� üzere am�no as�tler prote�nler�n yapı taşlarıdır. Toplam 20 
farklı am�no as�tten 11 tanes� ked�ler �ç�n esans�yel (dışarıdan d�yetle alınması 
zorunlu) n�tel�kted�r. Bu esans�yel am�no as�tler�n eks�kl�ğ�nde yavru ked�ler�n 
büyümeler� yavaşlar ve sağlıkları tehl�keye g�rer.

Hayvansal veya b�tk�sel kaynaklı bütün d�yet prote�nler�, k�myasal olarak 
b�rb�r�ne bağlanmış b�r d�z� am�no as�tten oluşur. Kal�tes� yüksek d�yet prote�n�; 
b�yoloj�k değer� yüksek, �y� s�nd�r�leb�len ve esans�yel am�no as�tler� dengel� 
oranlarda �çeren prote�n anlamına gel�r. Bu nedenle yumurta, et (kalp, böbrek, 
karac�ğer ve akc�ğer g�b� organlar dah�l), balık prote�nler� ve tahıl glütenler� 

yüksek oranda gerekl� am�no as�t �çer�ğ�n� b�rleşt�ren değerlerd�r.

D�yettek� esans�yel am�no as�tler�n eks�k olması veya oransal olarak b�rb�rler�ne 
göre denges�z olması prote�nler�n sentez�n� sekteye uğratır. Sonuçta gereken 
am�no as�tler vücut prote�nler�nden tem�n ed�lmeye çalışır k� b�r canlının vücut 
prote�nler�n� yıkımlaması hayatının c�dd� r�sk altında olduğunun b�r 
gösterges�d�r. Bu anlamda sayılab�lecek pek çok am�no as�tten b�r�s� özell�kle 
ked�ler �ç�n ayrıca önem� ve gereks�n�m� olan Taur�n'd�r. Taur�n, çoğu hayvan 
dokusunda bulunan kükürtlü b�r am�no as�tt�r. Karac�ğer�n safra tuzlarını 
sentezlemes�n� sağlar. Aynı zamanda hücrelere g�ren ve çıkan kals�yum akışını 
düzenleyerek çalışır ve sağlıklı kalp fonks�yonlarında rol alır. Taur�n, sağlıklı 
üreme, görme ve �ş�tme �ç�n de gerekl�d�r. C�ld�n bar�yer fonks�yonunu 
destekleyen, kompleks yağların sentez�nde öncüdür. Ayrıca öneml� b�r 
ant�oks�dandır. Başlıca Taur�n kaynakları hayvansal prote�nler ve özell�kle de �ç 
organlardır (örneğ�n, kalp, böbrek, karac�ğer). Eks�kl�ğ�, ked�lerde merkez� 
ret�na dejenerasyonu ve ardından körlük, yeters�z bağışıklık tepk�s�, yeters�z 
büyüme oranı ve üreme fonks�yonu bozukluğu �le sonuçlanab�l�r.
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YAĞLAR
Yağlar, prote�n ve karbonh�drattan gram başına �k� kat daha fazla enerj� 
sağlayan zeng�n b�r enerj� kaynağıdır. Beslenme açısından, esans�yel yağ 
as�tler�n� ve yağda çözünen v�tam�nler�n em�l�m� �ç�n gerekl� ortamı sağlar. 
Hem hayvansal hem de b�tk�sel kaynaklı yağlar, çeş�tl� temel yağ as�d� 
kaynaklarıdır. Yağ as�tler�, vücutta sağlıklı c�lt ve tüy örtüsü, güçlü b�r 
bağışıklık s�stem� ve üreme �şlev� de dah�l olmak üzere b�r d�z� �şlem �ç�n 
gerekl�d�r. Doymuş, uzun z�nc�rl� yağ as�tler� vücuttak� enerj� �ç�n özel olarak 
kullanılırken; çoklu doymamış yağ as�tler�n�n (PUFA'lar) rolü daha çeş�tl�d�r. 
Yağ as�tler� vücutta üret�lemed�ğ�nden dolayı esans�yel olarak kabul 
ed�l�rler. Omega-3 ve Omega-6 PUFA grupları, memel� beslenmes�nde 
anahtar esans�yel yağ as�tler�n� tems�l eder. Başlıca kaynakları �ç�nde 
b�tk�sel yağlar (ayç�çeğ� ve keten tohumu) �le hayvansal yağlar (balık yağı 
vb.) sayılab�l�r.

Yağ as�tler�n�n eks�kl�ğ�, yağda çözünen v�tam�n eks�kl�ğ�ne (v�tam�n A, D, E 
ve K) der� ve tüy sağlığının  bozulmasına neden olab�l�r. E�kosapentaeno�k 
as�t (EPA), dokosaheksaeno�k as�t (DHA) ve alfa-l�nolen�k as�t (ALA) b�rl�kte 
PUFA'ların omega-3 a�les�n� oluşturur.

VİTAMİNLER
V�tam�nler �k� fam�lyaya bölünmüştür: yağda çözünen v�tam�nler (A, D, E, K 
v�tam�nler�) ve suda çözünen v�tam�nler (B ve C grubu v�tam�nler). Yağda 
çözünen v�tam�nler aşırı tüket�l�rse vücutta b�r�k�r ve toks�k hale geleb�l�r; oysa 
suda çözünen v�tam�nler�n fazlası �drar �le atılır.

V�tam�nler pet mamalarına önceden hazırlanmış karışımlar şekl�nde �lave 
ed�l�rler. Her v�tam�n b�rkaç farklı fonks�yonda rol oynar.

KARBONHİDRATLAR
Ked�ler kend� kan glukozlarını am�no as�tlerden sentezleyeb�l�rler. 
Karbonh�drat, bu nedenle temel b�r makro bes�n değ�ld�r. Bununla b�rl�kte, 
d�yetler�nde enerj� ve l�f kaynağı olarak kullanılab�l�r. Karbonh�dratlar 
ağırlıklı olarak b�tk�sel kökenl�d�r ve dört türe ayrılab�l�r:

1. Em�leb�l�r karbonh�drat - vücut tarafından hemen kullanılab�l�r b�r form. 
 Gl�koz en yaygın b�l�nen d�yet karbonh�dratıdır.

2. S�nd�r�leb�l�r karbonh�drat - ağırlıklı olarak n�şasta bu gruptadır ve b�tk�sel 
 kökenl�d�r. Enz�mler tarafından em�leb�l�r karbonh�dratlara parçalanır.

3. Mayalanab�l�r karbonh�drat - bağırsaktak� bakter�ler tarafından 
 parçalanarak vücut tarafından kullanılab�l�r b�r forma dönüşürler 
 (Örneğ�n pekt�n).

4. Fermente ed�lemeyen karbonh�drat - genell�kle l�f olarak b�l�n�r, 
 bu karbonh�drat kategor�s� s�nd�r�lmez (örneğ�n, l�gn�n).

Tablo 1. Vitaminler ve fonksiyonları
Yağda eriyen vitaminler Birincil işlevi
A Vitamini Görme, deri sağlığı
D Vitamini Kalsiyum ve fosfor metabolizması
E Vitamini Antioksidan
K Vitamini Pıhtılaşmada
Suda eriyen vitaminler
B1 (tiyamin) Vitamini Sinir sistemi
B2 (riboflavin) Vitamini Deri sağlığı
B3 (niyasin) Vitamini Deri sağlığı, hücre enerjisi
B5 (pantotenik asit) Vitamini Büyüme, deri sağlığı
B6 (pridoksin) Vitamini Hücre enerjisi
B7 (biyotin) Vitamini Deri ve tüy sağlığı
B9 (folik asit) Vitamini Kan hücrelerin şekillenmesi
B12 (kobalamin) Vitamini Kan hücrelerin şekillenmesi 
C V�tam�n� Bağışıklığın Korunması
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MİNERALLER
M�neraller d�yet �ç�ndek� �norgan�k bes�n maddeler�d�r. B�r mama, enerj� 
açısından anal�z ed�ld�ğ�nde, m�neraller dışındak� tüm bes�nler uzaklaştırılır. 
O nedenle ambalaj üzer�nde m�neral �çer�ğ�n�n yer aldığı kısım mamadan 
yandıktan sonra kalan kısım olan “kül” olarak adlandırılır. D�yet �çer�s�nde 
n�speten yüksek sev�yelerde gereken m�nerallere makro-m�neraller den�r. 
M�kro-m�neraller �se (bazen eser elementler olarak adlandırılır) çok düşük 
m�ktarlarda gerekl�d�r; ancak vücudun sağlıklı çalışması �ç�n gerekl�d�r.

Hazırlanan ked� mamalarında kullanılan hayvansal ve b�tk�sel ürünlerden 
gelen doğal m�neraller�n yanı sıra dem�r sülfat, ç�nko oks�t, manganez oks�t, 
bakır sülfat, sodyum selen�t, kals�yum �yodat g�b� saflaştırılmış tuzlar da 
mamaya ekleneb�l�rler.

Minerallerin farklı fonksiyonları vardır ve bunlar aşağıda özetlenmiştir.
Esansiyel makro-mineraller Birincil işlevi
Kalsiyum Kemik ve dişin yapısı
Fosfor Enerji transferi
Potasyum Hücresel iyon dengesi
Sodyum Hücresel iyon dengesi
Magnezyum Sinir iletimi
Esansiyel makro-mineraller
Demir Hemoglobin ve eritrosit sentezi
Çinko Deri ve tüy sağlığı
Manganez Eklem ve deri
Bakır Deri pigmentlerinin sentezi
İyot Tiroid bezi f onksiyonları
Selenyum Antioksidan
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Yavru ked�lerde opt�mum büyüme, yüksek kal�tel�, eks�ks�z ve dengel� b�r 
yavru ked� maması kullanarak elde ed�l�r. Yavrular �ç�n evde hazırlanan 
d�yetler çok yüksek düzeyde yağ, prote�n ve tuz �çeren, denges�z ürünler 
olmaları neden�yle mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Y�ne d�yet�n v�tam�n 
veya m�neral tozlarla takv�ye ed�lmes� gereks�zd�r ve zararlı olab�l�r. 

Genel olarak sek�z haftalık yaştan küçük b�r ked�y� sah�plenecek olursak özel 
b�r bakım ve besleme programı uygulamamız gerek�r. Küçük yavru ked�lere 
bakmak, bebeklere bakmak kadar zor b�r süreçt�r. Yaşlarına bağlı olarak, 
sah�pler�n�n b�rkaç saatte b�r b�beronla beslemeler�ne, gaz, �drar ve ga�ta 
çıkarmalarına yardımcı olmalarına (parmaklar �le beslenmes�n� tak�ben 
karnına ve anal bölges�ne yapılacak masajlar yardımıyla), vücut sıcaklıkların 
kontrol altında tutulmalarına ve sosyalleşmeler�ne yardımcı olmaları 
gerekmekted�r.. Ancak, bu zorlu süreç ve gerekt�rd�kler�n� öğrenerek s�ze 
uzun yıllar boyunca eşl�k edecek �y� b�r dost kazanmış olursunuz.

YAVRU KEDİLERİN
BAKIMI VE BESLENMESİ
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Doğum; yavru hem kör hem de sağır doğar. Gözler ve kulaklar kapalıdır. 
Annes�n� emeb�lmek �ç�n koku alma duyusunu kullanır. Yen� doğmuş b�r 
yavru ked� kend� vücut ısısını düzenleyemez ve soğuğa son derece 
duyarlıdır. Anneden ve kardeşler�nden ayrılan yen� doğmuş b�r yavru ked� 
h�poterm�den dolayı hızlı b�r şek�lde öleb�l�r.

4. Gün; �ş�tme duyusu gel�ş�r ancak kulak kanalları 2. haftanın sonuna kadar 
tamamen açık değ�ld�r.

5. Gün; göbek kordonunun kalıntıları kurur ve düşer. 

11. Gün; gözler açılmaya başlar ve 13. güne kadar açılmaya devam eder. 
Tüm yavru ked�ler mav� gözlü doğar, ancak göz reng� daha sonra değ�şeb�l�r.

2,5. hafta; yavru ked� tüyler�n� yalamaya başlar.

3 hafta; yavru ked�n�n görme duyusu hala zayıftır ama bazı görsel b�lg�ler� 
yorumlayab�l�r. İlk d�şler d�ş etler�n� delmeye başlar.

4. hafta; yavru ked�n�n görme yeteneğ� engeller� aşab�lecek kadar 
gel�şm�şt�r Motor becer�ler� gel�şt�rmeye başlar, koşab�l�r. Katı (konserve) 
mamayı yemeye başlar.

4-5. Haftalar; yaklaşık yarım k�lo ağırlığındadır.

5. - 7. hafta; �nsanlar ve d�ğer hayvanlarla sosyalleşmeye başlar.

8. hafta; yaklaşık b�r k�lodur ve tüm d�şler� çıkmış ve sütten tamamen 
kes�lm�şt�r. Konserve dışında kuru mamaları da y�yeb�l�r.

Sağlıklı ked� yavruları doğumda yaklaşık 80‐140 gram ağırlığındadır ve hızlı 
b�r şek�lde k�lo alır, doğum k�losunu b�r haftalıkken �k�ye katlayab�l�r. Genç 
yavru ked�ler�n günde yaklaşık 15‐20 gram ağırlık kazanmaları �sten�r. 
Aşağıda yaşa dayalı ortalama yavru ağırlıklarını bulab�l�rs�n�z;

DOĞUM AĞIRLIĞI
YAVRU KEDİLERİN
GELİŞİM AŞAMALARI

Yavru kedilerde günlere göre ortalama canlı ağırlık değerleri
 Yaş (gün) Ortalama canlı ağırlık
 1 80-140 g
 5 150-240 g
 10 220-325 g
 15 280-375 g
 20 330-425 g
 25 360-445 g
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Yen� doğan yavruların ortalama vücut sıcaklığı 35,5‐37,7 °C düzey�nded�r. Yavru 
ked�ler kend� sıcaklıklarını düzenleme yeteneğ�ne sah�p değ�ld�r ve anneler�ne 
ya da yapay b�r ısı kaynağına bağımlıdırlar. H�poterm�ye hızla yakalanan bu 
hassas dostlarımızı çok hızlı b�r şek�lde ısıtmaya çalışmak da tehl�kel�d�r. Tutarlı 
b�r sıcaklığa ulaşmak adına üşümüş b�r yavruyu h�çb�r zaman doğrudan b�r ısı 
kaynağının önüne bırakmayınız. Bunun yer�ne sıcak su torbası etrafına havlu 
veya çorap sararak yakınına bırakınız. Barındırma kutusunun altına, yarısına 
gelecek şek�lde ısıtıcı yerleşt�r�p kutunun �ç� yüzüne bu ısıtıcının geleceğ� alana 
b�r havlu koyab�l�rs�n�z. Bu sayede yavru üşüdükçe daha sıcak alana geçecekt�r.

Ancak tüm yöntemler �ç�nde her zaman olduğu g�b� en �y� ve en doğal olanı 
annes�n�n yavrusunu ısıtması olacaktır. Bahs� geçen öner�ler annes�nden erken 
ayrılmış yavrular �ç�n düşünüleb�l�n�r. M�de hac�mler�n�n küçük olmasının yanı 
sıra oldukça hassas b�r s�nd�r�m s�stem�ne sah�p bu m�n�k dostlarımıza h�çb�r 
zaman soğuk süt veya gıdalar ver�lmemel�d�r. Y�ne üşümüş yavruların önce 
vücut ısılarının normale döndürülerek sonrasında beslenmeler� de yararlı 
olacaktır.

SICAKLIK
Yavru ked�ler kapalı gözler ve kapalı kulak kanalları �le doğar ve yaşamın �lk 
günler�nde göremez ve duyamazlar. T�p�k olarak, yavru ked�ler 5. ‐ 8. günler 
arasında sesler� duymaya ve �k�nc� haftada �se görmeye başlar. Üç haftalıkken 
etraflarındak� dünyayı tam olarak görüp duyab�l�rler.

GÖZLER VE KULAKLAR

TEMİZLİK
Yavru ked� ortamının olab�ld�ğ�nce tem�z tutulması çok öneml�d�r. Yavru ked�ye 
dokunmadan önce veya ona süt �kame ürünler� ya da mama vermeden önce 
mutlaka eller�n�z� yıkayınız. Bu sayede yaşamlarının başında çevrede bulunan 
çok sayıda patojene karşı savunmasız olan m�n�k dostunuzu mümkün 
olduğunca korumuş olursunuz.
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Her yemekten sonra, yavru kedi idrara çıkma ve dışkılama için uyarılmalıdır. 
Yavrular anneleriyle birlikte olduğunda, bağırsaklarını uyarmak için yavru 
kedileri yalayarak bunu gerçekleştirirler. Annesiz yavru kediler için yavru 
kedilerin anal ve idrar alanlarına masaj yapmak için ılık suyla ıslatılmış bir 
pamuk top kullanın. Bu işlem her yemekten sonra yavru kedi kendi başına idrar 
ve dışkılama yapana kadar ki bu genelde 3 haftalık yaştayken olur, gereklidir. 
Sonrasında yavru kediyi yemek sonrası kum havuzuna götürerek bunu bir 
alışkanlık haline getirmesini sağlayabilirsiniz. 

Yavru kediler için bir süt tozu veya mama önerildiğinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınmalıdır:

• Seçilen ürün büyüme için tam ve dengeli olmalıdır. Her yaş grubuna 
 hitap eden çok amaçlı ürünlerden kaçınılmalıdır, çünkü farklı yaşam 
 evreleri için farklı  besin madde içeriklerine gereksinim vardır.

• Ürün sindirim sistemine olumsuz etki etmemeli, ishale neden 
 olmamalıdır.

• Yüksek oranda sindirilebilir bir ürün (yüksek kaliteli malzemelerden 
 yapılmış), daha az kokulu, daha sıkı ve daha az dışkı ile sonuçlanır ki bu 
 hayvan sahiplerince istenilen bir özelliktir.

• Büyüme sırasında daha fazla proteine ihtiyaç duyulduğundan, ürün 
 yüksek oranda protein içermelidir.

• Ürünün enerji açısından yüksek (yağ) olması gerekir, çünkü yavru kediler 
 küçük mideye sahip oldukları ve hacimsel olarak sınırlı miktarda mama 
 tüketecekleri için gereksinim duyacakları yüksek enerjiyi yoğun kalori 
 içeriğine sahip mama ile almaları gerekir.

• Ürün doğal olarak asidik idrar üretmelidir; Bunun, kedilerde mesane 
 sorunlarının görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. 
 Kediler için doğal idrar pH değeri 6,2–6,4'tür.

• Sütten kaçınılmalıdır. Kedi yavruları inek sütüne ihtiyaç duymaz ve 
 aslında süt şekerini (laktoz) sindirmek için gerekli enzimden yoksundur. 
 Bir yavru kediye inek sütü vermek ishale neden olabilir ve aynı zamanda 
 protein, yağ ve kalsiyum içerdiğinden dolayı diyetin dengesini de bozar.                        
.
Yavrulara her zaman için bol miktarda taze ve temiz içme suyu sağlanmalıdır.

İDRAR VE DIŞKILAMANIN
UYARILMASI
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Yavrular, kısa sürelerle yemek veya sudan uzak kalmaları durumda hızlıca 
deh�dre olab�l�rler. Bu durum yavrunun hayatını c�dd� anlamda tehl�keye sokan 
sıkıntılı b�r durumdur. Y�ne hassas olan s�nd�r�m kanalları neden�yle �shal olan 
yavruların �ved�l�kle tedav�s�ne başlanmalıdır aks� halde olayın prognozu 
olumsuz yönde hızlı b�r şek�lde seyredecekt�r.

AŞIRI SU KAYBI (DEHİDRASYON)

Yavrular küçük m�delere sah�pt�r ve her beslemede sadece küçük m�ktarlarda 
y�yeceğ� yutarlar. B�r yavru ked�y� aşırı beslemek �shale ve buna bağlı olarak 
deh�drasyona neden olab�l�r ve sonuçta tedav� ed�lmezse ölümüne neden 
olab�l�r. Sağlıklı yavrunun ga�tası sert ve sarımsı renkte olmalıdır. Gevşek sarı 
dışkı haf�f b�r besleme fazlalığının bel�rt�s�d�r. Yeş�l�ms� dışkı gıdanın s�nd�r�m 
s�stem�nden çok hızlı geçt�ğ�n� göster�r. Kötü kokulu gr�ms� dışkı �se yeters�z 
s�nd�rmeye �şaret eder ve en c�dd� �shal şekl�d�r. Aşırı besleme bel�rt�ler� fark 
edersen�z, hemen besleme rej�m�n� gözden geç�rerek doğru m�ktardak� 
formülü (süt �kame mamasını) verd�ğ�n�zden em�n olun. Değ�ş�kl�klere rağmen 
�shal devam ed�yorsa �ved�l�kle veter�ner hek�m�n�ze başvurunuz.

AŞIRI BESLENME

Yeters�z beslenen yavru ked�ler kompl�kasyon r�sk� altındadır. Aç kalan yavrular 
huzursuzdur ve sürekl� olarak ağlarlar. Sürec�n uzaması hal�nde yavru ked� 
deh�dre olur ve h�poterm�ye g�rer. Eğer böyle b�r durumu fark edersen�z, hemen 
besleme rej�m�n� gözden geç�rerek doğru m�ktardak� formülü (süt �kame 
mamasını) verd�ğ�n�zden em�n olun. Değ�ş�kl�klere rağmen �shal devam 
ed�yorsa �ved�l�kle veter�ner hek�m�n�ze başvurunuz.

YETERSİZ BESLENME
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Yen� doğan yavru ked�ler tamamen anneler�ne bağımlıdırlar. Bu aşamada, b�r 
yavru ked� zamanının çoğunluğu ya uyumak ya da yemek yemek �ç�n harcar. 
Yavruların gözler� ve kulakları, doğduklarında kapalıdır; ancak dokunmaya ve 
koklamaya duyarlıdır. Yavruların, anne sütünü, doğumdan sonrak� �lk 24 saat 
�ç�nde kolostrum adı ver�len yoğun kıvamlı ve ant�korlarca zeng�n sıvıyı 
kullanmaları esastır. Bu sayede çevredek� patojen organ�zmalara karşı d�renç 
kazanmış olacaklardır. Yen� doğan yavruların hareketler� kısıtlıdır ve yavaştır. 
Vücut ağırlıklarını henüz tam olarak taşıyamazlar. Hayatın bu �lk basamağında 
en çok gereks�n�m duyduğu bes�n maddeler�n�, bağışıklığı sağlayacak 
ant�korları ve sıvıyı aldığı anne sütü yavru �ç�n vazgeç�lmez b�r unsurdur. Hem 
güvende h�ssetmes� ve vücut sıcaklığını koruması hem de bes�n maddeler�n� 
alab�lmes� �ç�n sürekl� olarak annes�n� �zleme eğ�l�m�nded�r. Yavrunun bu hassas 
dönemde annes�yle b�rl�kte beslen�lmes� tavs�ye ed�l�r*.
*Not: B�r nedenle anneden ayrılmış veya öksüz kalmış �se bu dönemde çok fazla �lg�ye ve bakıma 
gereks�n�m duyacaktır. Süreç �ç�nde gerek duyduğu bes�n maddeler�n� alab�lmes� �ç�n özel b�r 
besleme programına ve kend�s�ne özgü hazırlanmış süt tozlarının tem�n ed�lmes� gerekecekt�r.

KOLOSTRUM 
Aşağıdak� sarf malzeme l�stes�, yavru ked�ler�n bakımında s�zlere yardımcı 
olacaktır. Bazı malzemeler yaşa özeld�r. Veter�ner hek�m�n�z s�ze hang� 
malzemeler�n gerekl� olduğu konusunda tavs�yede bulunmaktan mutluluk 
duyacaktır. 

Gereçler: Yuva kutusu/sandık, kağıt havlu, kokusuz bebek mend�ller�, bol 
m�ktarda esk� havlu ve/veya battan�ye, tuvalet kabı, tırmalama tahtası, 
oyuncak, ısıtma ped� (termostatsız), ölçüm kapları (mm �le), b�beron, küçük 
kaseler, tabaklar, sıvı veya katı ked� mamaları...

YAVRU KEDİ BAKIMI
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Yaklaşık 3-4 haftalık yaştayken yavrular sütten kes�lmeye hazır hale gel�rler. Bu 
durumda yumuşak konserve y�yecekler �le süt �kame mamasını karıştırmaya 
başlayab�l�r ve bu karışımı sığ b�r kasede sunab�l�rs�n�z. Ancak süreçte kend� 
başlarına �y� beslend�kler�nden em�n olana kadar b�beronla beslemeye devam 
ed�n. Anneler�nden çok erken yaşta ayrılan hayvanlar genell�kle kaseden 
yemek �çgüdüsünden yoksundur ve b�raz cesaretlend�rmeye gereks�n�m 
duyarlar. Bu amaçla y�yecekler� ısıtmak ve parmağınızla veya b�r kaşıkla 
doğrudan yed�rmeye çalışmak �şe yarayab�l�r. B�r k�logramın altındak� b�r yavru 
ked� en az dört saatte b�r yemeye teşv�k ed�lmel� ve k�lo alımının kontrolünü 
sağlamak �ç�n günlük tartılmalıdır.

SÜTTEN KESMEK VE 
KATI GIDAYA ALIŞTIRMAK

ASLA BİR YAVRU KEDİYİ 
İNEK SÜTÜ VEYA BEBEKLER İÇİN 
VERİLEN SÜT TOZU İLE BESLEMEYİNİZ!

Ağırlığa göre süt ikame maması ile besleme miktarları
 Yaş (hafta) Ortalama  Süt ikame Günlük
  ağırlık maması / gün besleme sayısı   

1 200 g 50 cc 6  
2 280 g 80 cc 4  
3 370 g 110 cc 3  
4 420 g 130 cc 3  
5 450 g 150 cc 3 
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SÜTTEN KESİLMİŞ
YAVRULARIN BAKIM VE 
BESLENMESİ
Yuvanıza yen� gelen m�n�k dostunuzun ortama alışab�lmes�ne zaman tanımak 
ve �lk b�rkaç günlük süreçte yaşanab�lecek ufak aks�l�kler neden�yle ev�n�z�n 
k�rlenmes�n� önlemek adına süres� b�r günden b�r haftaya kadar değ�şeb�len 
“Başlangıç Odası” kullanmanızı öner�r�z. Bu b�r banyo, mutfak veya ev�n�z�n 
herhang� b�r boş odası olab�l�r. Terc�h ett�ğ�m�z “başlangıç odanızın” kolayca 
tem�zleneb�l�r ve dezenfekte ed�leb�l�r olması yavrunun sağlığı açısından 
öneml�d�r. Ked� yavruları her zaman y�yecek, su ve kuma kolayca 
er�şeb�lmel�d�r. Y�ne uyumak �ç�n sıcak ve yumuşak b�r yer ayarlamanız da 
gerekl�d�r. İlk başta çek�ngen olsalar da süreç �ç�nde s�ze ve yuvanıza alışması

sebeb�yle yavru ked�n�z ev�n�z�n kalan kısımlarını da keşfetmek �steyecekt�r. 
Ev�n�zde varsa d�ğer m�n�k dostlarınızdan �lk başta ayrı tutmak, hem 
kend�ler�ne güvenler�n�n gelmes�n� ve ortama alışmalarına müsaade 
ed�lmes�n� sağlar hem de geld�kler� yerde varsa olası hastalık etkenler�n�n 
evdek� d�ğer hayvanlara bulaşmasının önüne geç�lmes�n� sağlar. Yavrunun �lk 
hafta �ç�nde sağlık durumunun kontrolü, olası aşılama ve paraz�t uygulama 
cetveller�n�n oluşturulması adına veter�ner hek�m tarafından muayene 
ed�lmes� uygun olacaktır.
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Çoğu yavru ked�, tuvalet�n� yapmak �ç�n kuma g�tmeye çok hevesl�d�r. Tuvalet 
kabına g�r�p çıkmalarını kolaylaştırmak �ç�n kabın düşük kenarlara sah�p 
olduğundan em�n olun. Ked�lerde altlık kullanma �ht�yacı �çgüdüseld�r, ancak 
yavru ked� beklend�ğ� kadar çabuk buna alışamamışsa kullanması anlamında 
onu yönlend�rmen�z gerekeb�l�r. Tuvalet kabının boyutu, ked�ler�n kabı 
kullanma yeteneğ�n� etk�leyeb�l�r. O nedenle boyutları hayvana uygun 
olmalıdır. Bazen yavru tuvalet eğ�t�m�n� kazanma sürec�ndeyken ufak kazalar 
yaşanab�l�r. Bu durumda yavruya ceza vermemek ve tuvalet kabını kullanma 
alışkanlığı kazandırmak �ç�n ödüller vermek yer�nde b�r davranış olacaktır.

TUVALET EĞİTİMİ

Yavrular büyüdükçe ve ev ortamına alıştıkça, s�ze ve daha da öneml�s� 
kend�ler�ne güven kazandıkça ev�n�z� keşfe çıkmaya çalışacak, varsa d�ğer evc�l 
hayvanlar ve �nsanlar �le tanışmak, oyun oynamak �steyecekt�r. Hem kas ve 
�skelet gel�ş�m� açısından, hem büyüme sürec�nde tükett�ğ� enerj�ce zeng�n 
mamaların fazla kalor�s�n� harcamak adına hem de sosyalleşeb�lmes� �ç�n bu 
oyunlar son derece öneml�d�r. O nedenle farklı oyun modeller� �le �lg�l� b�r ön 
araştırma yapmanız, ked�n�z�n zeka gel�ş�m� �ç�n de öneml� olacaktır. Yavru �ken 
el�n�z ve parmaklarınız �le oynamasına müsaade etmek �ler� dönemde 
büyüdüğünde benzer davranışları göstermes�ne ve belk� de s�z� yaralamasına 
neden olab�l�r. O nedenle oyun �ç�n el�n�z yer�ne mutlaka yer� geld�ğ�nde 
tırmalayıp ısırab�leceğ� b�r oyuncağının olması daha doğru b�r terc�h olacaktır. 
Günümüzde ked�ler �ç�n tasarlanmış çok farklı oyuncaklar bulunmaktadır, 
bunları araştırmanız tavs�ye olunur. Herhang� b�r �p ürününü oyuncak olarak 
değerlend�r�rken �k� kere düşünmen�zde yarar vardır. Çünkü ked�ler sadece 
kend�ler�n� tımar ederken yuttukları tüyler açısından değ�l bu �pl�kler� de 
yalama suret�yle yünler�n� yutab�l�rler. Yutulan bu �pl�kler ve tüyler m�des�nde 
topaklanab�l�r ve c�dd� s�nd�r�m sorunlarına veya �zlemes� pek hoş olmayan 
kusma refleks�ne ve tüy yumağı atma sorununa yol açab�l�r. Tırnak ve d�şler�n�n 
rut�n olarak kontrol ed�lmes�, doğal törpülenmey� sağlayacak tırmalama 
tahtalarından ed�nmen�z yararlı olab�l�r.

SOSYALLEŞME
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Yavru ked�ler�n günde en az 3 �le 4 kez yemes� gerek�r. Evdek� d�ğer evc�l 
hayvanların er�şemeyeceğ� b�r alanda mamanın barındırılması ve tüm yavru 
ked�ler�n düzenl� olarak yed�ğ�nden em�n olmak öneml�d�r. Asla yavru 
ked�n�ze �nek sütü vermey�n�z, çünkü bu süt, kend�s� s�nd�r�lemed�ğ� g�b� 
yavrunun �shal olmasına ve sağlık açısından b�r takım r�sklere de neden 
olab�l�r. Y�ne kafe�n, şeker, ç�kolata, ç�ğ yumurta, soğan ve sarımsak �çeren 
y�yecekler�n ked�lere ver�lmes� sağlık açısından uygun değ�ld�r. Eğer yavru 
mamayı yemey� red ed�yor veya �steks�z �se mamanın b�r m�ktar ıslatılması 
ve yumuşatılması bu durumu değ�şt�reb�l�r. Yemek yem�yorsa, yumuşak 
y�yecekler� sunmayı deney�n�z. Özell�kle bazı ırklar lezzet anlamında son 
derece seç�c�d�r o nedenle onları yemeye teşv�k etmek �ç�n konserve ton 
balığı, tavuk, somon veya et aromalı mamaların ver�lmes� de deneneb�l�r. 
Ancak yavru ked�n�z �natla yem�yor �se ac�len veter�ner hek�m�n�ze danışınız.

BESLEME KİLO KONTROLÜ
K�lonun düzenl� olarak kontrol ed�lmes� yavrunuzun ön görülen değerlerde 
büyüdüğünün, dolayısıyla da sağlığının kontrolünü sağlayacaktır. Yavru ked�ler 
�lk �k� hafta boyunca günlük olarak tartılmalı ve sonra her üç günde b�r,  1 aylık 
olana kadar tartılmalıdır. Yet�şk�n ked� popülasyonunun yarısından fazlasının 
k�lolu olduğu b�ld�r�lmekted�r. Aşırı k�lo �le �l�şk�l� sağlık r�skler� arasında eklem 
problemler�, kanserler, solunum fonks�yon bozukluğu, osteoartr�t, d�yabet ve 
katarakt g�b� b�r takım hastalıklar bulunur. Obez�teye katkıda bulunan öneml� 
etmen aşırı beslemed�r ve bu durumun gel�şmes�n�n temel neden�, vücuda 
alınan enerj�n�n çeş�tl� şek�llerde harcanan enerj�ye nazaran daha fazla 
olmasıdır. Obez�ten�n oluşmasında etken olan unsurlar;

·  Genet�k; bazı ırklar k�lo alımına daha duyarlıdır.
·  Yaş; orta ve �ler� yaş �le b�rl�kte akt�v�ten�n azalması b�r r�skt�r.
·  Kısırlaştırma; t�p�k olarak akt�v�ten�n azalmasına ve dolayısıyla k�lo alımına 
 yol açar.
·  C�ns�yet; d�ş�ler erkeklerden daha fazla r�sk altındadır.
·  Yaşam tarzı; kapalı yaşam tarzı b�r r�sk faktörüdür
·  Sah�p faktörler�; fazla k�lolu hayvan sah�pler�n�n genelde evc�l hayvanları da 
 k�lolu olmaktadır.

Kediler açısından derecelendirilmiş vücut kondisyon değerlendirmesi aşağıdadır 

Kedilerde vücut kondisyon skor değerlendirilmesi
Skor Derecesi Tanımı

A: Aşırı zayıf - Kaşektik Kedinizde yok denecek kadar vücut yağı bulunur.  
 Veteriner hekime acilen   başvurmanız önerilir.
B: Zayıf  Kedinizde oldukça vücut yağı bulunur.  
 Veteriner hekime acilen başvurarak diyetinde 
 değişikliklere gitmeniz önerilir.
C: Yağsız Kedinizin vücudundaki yağ miktarı normalde  
 olması gereken değerin en alt sınırındadır. 
 hekime danışmanız tavsiye edilir.
D: İdeal Vücudunda ideal düzeyde yağ bulunur.
E: Hafif yağlı İdeal düzeyin üzerinde vücudunda yağ bulunur. 
 Diyetindem�ktarı veya kend�s�n�n değişikliği ve 
 günlük akt�v�ten�n arttırılması önerilir.
F: Yağlı Kedinizin vücudunda yağ miktarı fazladır.  
 Hekim  tavsiyesi ile diyet ve eğersiz programları  önerilir.
G: Aşırı yağlı - Şişman Kedinizin vücudunda yağ miktarı sağlığını riske 
 edecek kadar fazladır. Acilen hek�me danışmanız 
 tavsiye edilir.
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