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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, 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 ve �ç-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 
sah�plend�ğ�m� b�l�yor ve �st�yor muyum?

Evet! Tüm bu soruları (belk� de daha fazlasını) olumlu 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!
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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. 

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� s�z�n 
g�b� olaya b�l�nçl� yaklaşılmayıp, önce alınıp sonra bakılamayıp sokağa ve 
barınağa bırakılmış çok sayıda sev�ml� dost, kend�ler�ne yen� b�r yuva 
beklent�s�yle yaşıyorlar. O nedenle bu seçenekler �ç�n de 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, su ve mama kabı, 
tasması, mamalarını, 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�l�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�n� uyaralım. Eğer kuru mamalardan 
kullanıyorsak, mamayı lezzetl� hale get�reb�lmek �ç�n el�m�z� ıslatarak 
nemlend�r�p, yumuşatalım. İlerleyen günlerde hang� mamalardan ne kadar 
kullanmamız gerekt�ğ� konusunda veter�ner hek�mden gereken b�lg�ler� 
öğrenel�m.

Köpekler taksonom�k olarak her ne kadar Carn�vora Takımı’nda, Can�dae 
A�les�’nde yer alsalar da ağız ve d�ş yapıları, s�nd�r�m s�stemler�n�n uzunluğu ve 
beslenme alışkanlıkları açısından hem etobur hem de otobur (omn�vor) 
hayvanlardır. Beslenmeler�nde bu hassas noktaya mutlak suretle d�kkat 
ed�lmel�d�r!

Bakım ve beslemes� bu kadar büyük b�r sorumluluk gerekt�ren dostlarımızı 
nasıl besleyeceğ�m�z noktasında gel�n b�raz daha detaylı b�lg�ler� paylaşalım.
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YAVRU KÖPEKLERİN
BESLENMESİ VE BAKIMI
Uzun yıllar süren b�l�msel araştırmalar, yavru köpekler�n temel bes�n 
gereks�n�mler�n�n yet�şk�n köpekler�nk�nden farklı olduğunu ortaya 
koymuştur. Ayrıca köpek büyüklüğünün yavru büyüme evres�n�n süres�n� 
etk�led�ğ� ve küçük ırk yavru köpekler�n, büyük ırk yavrulardan çok daha 
hızlı olgunlaştığı da b�l�nmekted�r. Büyüme aşaması boyunca özell�kle yavru 
köpekler �ç�n tasarlanmış b�r d�yet�n sağlanması, uzun ve sağlıklı b�r yaşam 
�ç�n en �y� başlangıcı sağlayacaktır.

Yavrunun sağlıklı gel�şeb�lmes�, sosyalleşmes� ve �y� b�r eğ�t�m 
kazanab�lmes� �ç�n �y� b�r bakım ve besleme yönet�m�ne gereks�n�m vardır. 
Bu sayede b�r yavru köpeğ�n, etrafta bulunmaktan zevk alan, �y� huylu b�r 
yet�şk�n köpek hal�ne gelmes� sağlanır. Bu aşamada yavruların formda ve 
sağlıklı kalmalarını sağlamak �ç�n veter�ner hek�mler�n gözet�m�ne 
gereks�n�m duyulur. Hayvan sah�pler�n�n, yen� sah�plend�kler� yavrunun 
gel�ş�m sürec�nde sağlıklı kalab�lmes� �ç�n aşılama ve �ç-dış paraz�t 
uygulamalarını veter�ner hek�mlere danışmaları; aynı zamanda yavrunun 
hayatının �lk günler�nden başlayarak ergenl�k ve yet�şk�nl�ğ�ne kadar olan 
süreçler �ç�n �y� tasarlanmış b�r beslenme ve bakım rej�m� hakkında detaylı 
b�lg�lere sah�p olmaları da yararlı olacaktır.
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YAVRU BİR KÖPEĞİN 
GELiŞiM AŞAMALARI
Yeni Doğandan Yetişkine

Yavruların gel�ş�m� dört farklı aşamaya ayrılab�l�r:

·  Yen� doğan dönem�,

·  Geç�ş dönem�,

·  Sosyalleşme dönem�,

·  Ergenl�k dönem�.

Bu gel�ş�m dönemler�n� yet�şk�nl�k �zlemekted�r.

Yeni Doğan Dönemi (Doğumdan 2 haftalık döneme kadar)
Bu süre zarfında yavru köpekler tamamen anneler�ne bağımlıdırlar. Bu 
aşamada, b�r yavru köpek zamanının çoğunu ya uyumak ya da yemek yemek 
�ç�n harcar. Yavruların gözler� ve kulakları, doğduklarında kapalıdır; ancak 
yavrular dokunmaya ve koklamaya duyarlıdır. Gözler yaklaşık 10 günlükken 
açılır, ancak yavrular geç�ş dönem�ne (�k� �le üç haftalık) kadar haf�f ve hareketl� 
uyaranlara cevap ver�rler. Bu dönemde köpek yavruları yalnızca anneden süt 
emerek besleneb�l�r. Yavruların, anne sütünde, 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 yalnızca 
yavaş hareket edeb�l�rler. Vücutlarının ağırlığını 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 annes�n�n yanında güvende h�ssetmes� ve 
vücut sıcaklığını koruması hem de bu bes�n maddeler�n� alab�lmes� �ç�n sürekl� 
olarak annes�n� �zleme eğ�l�m�nded�r. Bu dönemde b�r köpek yavrusu akt�f 
olarak annes�n� arayacaktır. Annes�ne bu kadar gereks�n�m� olan b�r yavru 
köpeğ�n bu hassas dönemde annes�nden ayrılmadan beslen�lmes� tavs�ye 
ed�l�r*.
 

*Not: Yavru köpek 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 beslenme programına ve kend�s�ne özgü hazırlanmış süt tozlarının tem�n ed�lmes� 
gerekecekt�r.

Geçiş Dönemi (2 ile 3 haftalık dönem)
Bu aşama b�r hafta kadar sürer ve köpek yavrusu �ç�n öneml� b�r değ�ş�m 
zamanıdır. Bu süre zarfında gözler ışığa ve harekete cevap vermeye başlar. 
Hareket becer�ler� gel�ş�r ve köpek yavruları yürümeye ve ayakta durmaya 
başlar. Bu dönemde hırıltı, kuyruk sallama ve oyun oynama g�b� sosyal 
davranışlar gel�şmeye başlar. Araştırmacı davranış da başlar ve geç�ş 
dönem�n�n sonunda yavrular �nsanlara ve d�ğer hayvanlara cevap ver�r. 
Uyuklama ve ç�ğneme davranışları da gel�şmeye başlar. Yavrular, b�r yandan 
anneler�n�n sütünü almaya çalışırken, b�r yandan da anneye ver�len mamaya 
karşı b�raz �lg� göster�rler. Geç�ş dönem�n�n sonunda yavru köpekler, 
anneler�n�n uyarması olmadan �drara çıkma ve dışkılama yapab�l�r ve genell�kle 
bunu yapmak �ç�n yuvadan ayrılab�l�r.
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Sosyalleşme Dönemi (3 ile 12 haftalık dönem arası)
Bu dönem, köpeğ�n sonrak� yaşamında çevreye ve �nsanlara karşı davranışları 
üzer�nde olumlu veya olumsuz etk�ler�n�n olduğu, oldukça hassas ve kr�t�k b�r 
dönemd�r. Bu dönem, yavru köpek açısından b�r nev� geç�ş aşamasıdır ve 
özell�kle sosyal davranışlarında değ�ş�mlerle dolu olduğu b�r dönemd�r. Bu 
aşamada b�rçok davranış değ�ş�kl�ğ� meydana gel�r. Bunlardan en kayda değer 
olanı oyun oynama s�nyaller�n� vermes�d�r. Araştırmacı davranış da artmaya 
başlar. Yavru köpekler yen� �nsanlara ve durumlara �lg� göstermekte ve 
�steyerek �nsanlarla etk�leş�me g�rmekted�r.

Sosyalleşme dönem� özell�kle yet�şk�n köpekte �st�krarlı b�r m�zacın 
gel�şmes�nde etk�l�d�r. Bu aşamada, köpek yavruları yen� durumları ve çevreler� 
deney�mlemeye çok �stekl�d�r ve onlara yen� koşullara karşı sosyalleşme 
alışkanlığının kazandırılması �ler� yaşamı açısından olumlu olacaktır. Yet�şk�n 
köpeklerde gözlenen b�rçok sosyal ve davranışsal sorunun, yavru gel�ş�m�n�n bu 
aşamasında zayıf veya yeters�z etk�leş�m �le bağlantılı  olduğuna 
�nanılmaktadır. Erken yaşlarda yavrularla yeters�z veya hatalı etk�leş�m �ler� 
yaşlarda ürkek olmasına neden olab�l�r.

Oldukça akt�f olarak geç�rd�kler� bu dönemde yavrular daha az uyumaya ve 
daha fazla oynamaya başlar. Hem çöpler� parçalamak, dağıtmak hem de cansız 
nesneler� tak�p etme g�b� yırtıcı eylemler serg�lerler. Bu aşamada yavrular 
ısırma eylem�n� kontrol etmey� öğrenmeye başlarlar. Çeş�tl� �stekler�n�, örneğ�n; 
oyun oynamak g�b�, farklı şek�llerde sesler çıkararak, havlayarak veya hırlayarak 
bel�rtmeye başlarlar.

Yavru köpekler�n süt d�şler� üç �la dört haftalıkken ortaya çıkmaya başlar ve 
yavrular g�tt�kçe katı y�yecekler yeme eğ�l�m�ne geçerler. Katı y�yecek geç�ş�n� 
kolaylaştırmak adına her zaman �çme suyuna ulaşmalarına �mkan tanımak ve 
anneler�n� emz�rme alışkanlıklarından yavaş yavaş vazgeç�rmek gerekmekted�r. 
Sonuç olarak altı �le sek�z haftalıkken tamamen sütten kes�lecekt�r.

Yavruların anneler�n� ve �lk bulundukları ortamı bırakıp yen� evler�ne g�tmeler� 
�ç�n en uygun zaman yaklaşık sek�z haftalık dönemd�r. Bundan daha erken 
annes�nden ayrılmak b�r köpek yavrusunun tam olarak sütten kes�leceğ� ve 
annes� �le kardeşler� arasındak� öneml� sosyal gel�ş�m zamanını kaçıracağı �ç�n 
zararlı olab�l�r. Sürec�n daha uzatılması �se, yen� sah�pler� �le temel �l�şk�ler� 
kuracağı en kr�t�k dönemlerden b�r� olan sosyalleşme evres�n� kaçırmaları 
anlamına geleb�l�r.
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Ergenlik Dönemi (12 haftalık dönemden yetişkinliğe kadar)
Ergenl�k dönem�ne gel�nd�ğ�nde, esasen b�r yavru büyük değ�ş�kl�kler�n çoğunu 
yaşamıştır. Bununla b�rl�kte, hala büyüyor ve sah�b�n�n çok kolay fark 
edemeyeceğ� b�r takım f�zyoloj�k değ�ş�kl�kler� yaşamaya devam ed�yordur. Tüm 
duyu organları bu evren�n başlangıcında tamamen gel�şm�ş ve büyüme hızı 
yavaşlamıştır. Süt d�şler� yet�şk�n d�şlerle değ�şt�r�l�r ve bu süreç genell�kle yed� 
aylıkken tamamlanır. Yavrular altı aylıkken yet�şk�nlere benzer motor 
becer�ler�ne sah�pt�r, ancak bu köpeğ�n ırkına, cüsses�ne ve bulundukları 
çevreye göre değ�şeb�l�r. Bu süreçte hayvanın sosyalleşmes� devam ett�r�lmel� 
ve aynı zamanda hareket ve davranışları c�dd� b�r eğ�t�m programı �le kontrol 
altına alınmalıdır. Bu dönemde yavrular b�r k�ş�ye veya objeye karşı sınırlı b�r 
süre �lg� göster�p, d�kkat vereb�l�r. O nedenle eğ�t�m kısa, tutarlı ve eğlencel� 
olmalıdır. C�nsel olgunluk açısından d�ş�ler�n �lk kızgınlıklarını göstermeler� ve 
ç�ftleşmeye hazır hale gelmeler� genell�kle 6 �le 7 ay arasındak� sürede olur. 
Ancak erkekler�n d�ş�ye �lg� göstermeye başlamaları bu sürelerden önce de 
gerçekleşeb�l�r. Unutulmaması gereken nokta, her ne kadar c�nsel olarak olgun 
olmalarına ve belk� de erg�n vücut boyutlarına yakın olmalarına rağmen, köpek 
yavrularının hala gel �şmekte oldukları  ve bu aşamada yet�şk�n 
sayılmadıklarıdır. Hayvan sah�pler�n�n kısırlaştırma seçenekler�n� zamanlama 
açısından veter�ner hek�me danışmaları gerekmekted�r.

Ergenl�k süres�n�n uzunluğu, ırk büyüklüğüne göre değ�ş�r. Küçük ırklar 
yet�şk�nl�ğe yaklaşık b�r yılda ulaşırken, büyük ve dev cüssel� köpekler daha 
yavaş olgunlaşırlar ve 18 �le 24 aya kadar tamamen yet�şk�n kabul ed�lmezler.

Yavruların yet�şk�n köpeklere göre farklı beslenme gereks�n�mler� vardır ve 
büyüme �ç�n uygun b�r d�yet almaları öneml�d�r. Yavruların doğru hızda 
büyümeler�n� desteklemek �ç�n uygun m�ktarda kalor� almaları da öneml�d�r. 
Enerj� gereks�n�mler� ırka göre değ�şmekle b�rl�kte, yen� sütten kes�lm�ş köpek 
yavruları, yet�şk�n köpeklere kıyasla vücut ağırlığının k�losu başına yaklaşık �k� 
kat daha fazla enerj�ye gereks�n�m duyarlar. Bu oran, yavrular yet�şk�n vücut 
ağırlığının %50's�ne ulaştığında erg�n gereks�n�m�n�n 1,6 katına, yet�şk�n vücut 
ağırlığının %80'�ne ulaştığında �se 1,2 katına düşer. Yavruların k�lo/kalor� 
değerler�nde enerj� gereks�n�mler�, tahm�n� farklı rehber �le sunulmaktadır. 
Öneml� olan husus, bunların aslında sadece b�r rakam olduğuna d�kkat etmek 
ve �deal b�r vücut kond�syon skoru elde etmek �ç�n yavru köpekler�n büyüme 
hızına göre ayarlamalar yapılması gerekl�l�ğ�d�r. Bu noktada yavrunuzun 
sağlıklı gel�ş�m� açısından süreç �ç�nde düzenl� olarak veter�ner hek�me 
danışmanız tavs�ye ed�l�r.

Küçük ırk yavruların m�deler� de küçük olduğundan, yüksek kalor�l� 
gereks�n�mler�n� karşılayab�lmeler� �ç�n sık sık küçük öğünler şekl�nde 
beslenmeler� öneml�d�r.
Gelişim süreçlerine göre yavru köpek besleme çizelgesi

Doğumdan 3 haftalık  Sadece anne sütünü tüketirler. Anne sütü yoksa  
döneme kadar mutlak suretle bu dönemki gereksinimlerine göre 
 formüle edilmiş özel süt ikame mamaları 
 (süt tozu) ile beslenmeleri gereklidir.
3 haftadan 8 haftalık  Yavrular katı yiyecekler almaya başlar. Annelerini 
(sütten kesim) döneme kadar emmedikleri zamanlarda tüketimlerine uygun 
 mamaya serbestçe erişmesine izin verilmelidir. 
 Sütten kesmenin ikinci aşamasında, 
 yavruları anneleri olmadan beslemeniz önerilir. 
 Bu sayede annenin, yavruların mamasını  yemes� 
 engellen�r ve yavruların yetersiz beslenmes�   önlen�r.
8 haftalık dönemden Yavrulara �lk öğün sabah erkenden ve her 4
4 aylık döneme kadar saatte b�r mama ver�l�r. On haftalık dönemden sonra 
 �se  öğün sıklığı, günde dört �le üç öğün arasında
 kademel� olarak azaltılab�l�r.
4 aydan 6 aylık döneme kadar Yemek sıklığı günde iki kez şeklinde azaltılabilir.
6 aylıktan sonra Yetişkin besleme rejimine (günde bir veya iki öğün 
 yemek) geçiş işlemi kademeli olarak yapılmalıdır.
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Anneler genell�kle yavrularını en az altı hafta emz�r�rler. Yaşamın �lk dört 
haftasında, b�r yavru köpeğ�n bes�nsel gereks�n�mler�n�n tümü anne sütüyle 
karşılanır. Yavru b�r köpek, üç haftalık yaştayken, annes�n�n yemeğ�ne ve 
suyuna karşı �lg� göster�r. Yavrular �nce doğranmış ve nemlend�r�lm�ş köpek 
mamasını, y�ne suyla yumuşatılmış kuru y�yecekler� tüketmeler� yönünde 
uyarılarak sütten kes�lmeye teşv�k ed�l�rler. Sütten kes�m sırasında sunulan 
y�yecekler�n yavrular �ç�n özel olarak formüle ed�lmes� gerekl�d�r. Sütten 
kesmen�n �lk aşamalarında az m�ktarda y�yecek sunmak, yavru köpekler�n 
s�nd�r�m s�stem�n�n katı gıdalara adapte olmasına yardımcı olur ve 
anneler�ne karşı olan talepler�n� azaltır. Yavruların besley�c� �çer�k olarak her 
türlü gereks�n�m� karşılayacak şek�lde formüle ed�lm�ş başlangıç 
mamalarına 4 haftalık dönemden �t�baren alıştırılması ve 6-8 haftalıkken 
tamamen sütten kes�lmeler�n�n sağlanması ve ancak bundan sonra 
anneler�nden ayrılmaları sağlıkları açısından öneml�d�r.

Anneler�nden ayrıldıktan sonrak� süreçlerde doğru beslenme programları ve 
mama terc�hler� �le yavruların sağlıklı b�r şek�lde büyümeler�n�n devamlılığı 
sağlanmalıdır. B�l�nd�ğ� üzere farklı boyutlarda köpekler farklı büyüme 
oranlarına sah�pt�rler ve farklı yaşlarda yet�şk�n olurlar. Küçük ve/veya m�n� 
ırk b�r köpek b�r yıldan az b�r sürede tamamen büyürken, dev ırk köpeğ�n 
yet�şk�n büyüklüğüne ulaşması �ç�n neredeyse �k� yıl gerekeb�l�r. Ancak tüm 
köpekler�n yaşamlarının �lk b�rkaç ayındak� büyüme hızları �ler� yaşlarına 
nazaran oldukça yüksekt�r. B�r köpek yavrusunda, yet�şk�n vücut ağırlığına 
ulaştıktan sonra b�le b�r süre daha f�zyoloj�k gel�şmeler devam eder. Burada 
öneml� olan nokta; yavruların maks�mum oranda değ�l sağlıklı b�r şek�lde 
büyümes�d�r. Aks� halde b�r takım sağlık sıkıntılarının görülmes� olasıdır. 
Örneğ�n; çok hızlı büyüyen yavruların, kalça d�splaz�s� g�b� �skelet 
bozukluklarının gel�şmes�n�n yanı sıra obez�teye yatkın hale gelme 
olasılıkları daha yüksekt�r. Y�ne �r� ve dev ırkların, küçük ırklardan daha 
yavaş büyümeler� öneml�d�r, çünkü hızlı büyümeyle �l�şk�l� olarak �skelet 
bozuklukları r�sk� altındadırlar.

SÜTTEN KESİM 
(SÜTTEN KATI GIDALARA GEÇİŞ)
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Anne sütü, yavru köpekler�n yaşamının �lk dört haftasında tam beslenme 
sağlar. Bununla b�rl�kte, yavrular yet�m kaldıklarında veya annen�n yavru 
sayısının çok olduğu durumlarda veyahut da yeter�nce süt üretemed�ğ� 
durumlarda, veter�ner hek�m tavs�yeler�yle b�rl�kte yavruların kend�ler� �ç�n özel 
olarak formüle ed�lm�ş süt �kame mamaları �le beslenmes� gerekecekt�r. Yavru 
köpekler�n yaklaşık 40 günden önce vücut sıcaklığını düzenleme yetenekler� 
azdır. Bu nedenle sıcaklık kontrollü b�r ortama gereks�n�m duyarlar. 
Başlangıçta, yavru köpekler �ç�n özel olarak tasarlanmış b�r süt �kame 
maddes�yle beslenmes� ve ayrıca dışkılama ve �drara çıkmayı teşv�k etmek �ç�n 
anogen�tal alanın uyarılması gerek�r. İneklerden veya keç�lerden elde ed�len 
süt, prote�n, yağ ve kals�yum sev�yes� bakımından yavru köpeklere uygun 
olmadığından bu süt �le yavrular beslenmemel�d�r. Süt �kameler�, doğru 
beslenme ve enerj� gereks�n�mler�n� sağlamak �ç�n üret�c�n�n tal�matlarına göre 
hazırlanmalıdır. Süt �kameler�, anneler�n�n sütünden yeterl� bes�n alan 
yavrulara ver�lmemel�d�r, çünkü bu aşırı enerj� alımına veya beslenme 
denges�zl�ğ�ne neden olab�l�r (Daha detaylı b�lg� �lerleyen süreçte 
paylaşılacaktır).

YETİM KALAN
YAVRULARIN BESLENMESİ

Yavru köpekler 3-4 haftalık dönemdeyken sütten kes�lmel�d�r. B�rçok yavru, 
etrafını araştırıp, anneler�n�n y�yecekler�yle temas kurarak, bu süreden öncek� 
b�r zamanda da katı y�yecekler yemeye başlayab�l�r. Anneye, gebel�ğ�n son 
dönemler�nde ve emz�rme dönem�nde �y� kal�tede dengel� b�r beslenme 
programı uygulanırsa, bu hem doğacak yavruların sağlıkları açısından hem de 
doğru zamanda sütten kes�lmeler� �ç�n oldukça yararlı olacaktır. Sütten kes�m� 
�zleyen �lk b�rkaç gün �çer�s�nde yavruların kuru mama tanec�kler�n� daha kolay 
ç�ğnemeler� �ç�n mama nemlend�r�leb�l�r ancak b�r süre sonrasında bu 
uygulamaya da gerek kalmayacaktır. Eğer t�car� olarak dengel� b�r mama 
seç�ld�yse, takv�yeye de gerek kalmayacaktır. Z�ra gereks�z yere yapılan bes�nsel 
takv�yeler� d�yette denges�zl�klere neden olmaktadır!

Yavrular �ç�n özel olarak formüle ed�lm�ş, bes�n madde �çer�ğ� olarak dengel� ve 
yeterl� b�r d�yet �le beslenme yapılmalıdır. Yavru köpekler de karşılaşılan en 
yaygın beslenme sorunlarından b�r�, yavruların tamamen olgunlaşmadan önce 
yet�şk�n d�yetler�ne geçmeler�d�r. Bazı bes�nler büyüme sırasında özell�kle 
öneml�d�r ve yavru köpekler�n bu bes�n maddeler�n� doğru m�ktar ve 
zamanlarda tüketmeler� gerekmekted�r. Bes�n maddeler�n�n eks�kl�ğ� kadar 
fazlalıkları da sağlık sorunlarına neden olab�l�r.

YAVRU KÖPEKLERİN
BESLENMESİ
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Su, yaşam �ç�n en hayat� bes�n maddes�d�r ve doğumda vücut kütles�n�n 
%75'�n� oluşturur. Bes�nler�n taşınması ve �let�lmes� �ç�n b�r ortam sağlanması, 
vücut sıcaklığının düzenlenmes�, eklemler�n, gözler�n ve �ç kulakların 
yağlanmasını �çeren tüm ana f�zyoloj�k fonks�yonlarda rol oynar. Yavrular, 
sütten kes�mden önce �ht�yaç duydukları suyu anne sütü �le alırlar ve bu 
süreden sonra, büyüklükler�ne uygun b�r kapta taze �çme suyuna er�ş�mler� 
sağlanmalıdır.

SU

Büyüyen yavrular, k�logram başına yet�şk�nler�n �k� katına kadar ulaşab�len 
d�yet enerj�s�ne gereks�n�m duyarlar. Bu gereks�n�m doğumdan hemen sonra 
oldukça yüksek �ken, köpek büyüdükçe ve olgunlaştıkça g�derek azalır. Aşırı 
d�yet enerj�s�, uygun �skelet gel�ş�m� �ç�n çok hızlı olan b�r büyüme hızını 
destekleyeb�l�r ve bu da �r� ırklarda �skelet bozuklukları sıklığının artmasına 
neden olur. Yağ, prote�n ve karbonh�dratlara nazaran yaklaşık �k� kat daha fazla 
kalor�k etk�ye sah�p olduğundan, d�yet yağı, aşırı enerj� alımında b�r�nc�l 
katkıda bulunan unsurdur. Aşırı enerj� sadece hızlı büyümeyle sonuçlanmakla 
kalmaz, yavru köpekler�n �ht�yaçlarını aşan d�yet enerj�s� yağ olarak depolanır 
ve bu nedenle yavrular �lerleyen yaşlarında obez�teye yatkın hale gel�r. 
Yavruların yeterl� düzeyde enerj� alımlarının kontrolü �ç�n per�yod�k olarak 
ağırlık tak�pler� kadar, genel anlamda dış bakıdan görünüşler�n�n de sürekl� 
olarak �zlenmes� öneml�d�r. Vücut yapılarının yağ b�r�k�m� anlamında 
�ncelenmes�nde vücut kond�syon skorlaması (VKS) yapılır. Dolaylı olarak da 
hayvanın gereks�n�m�nden fazla enerj� alıp almadığının da denetlenmes�ne 
yardımcı olur. Büyüme sırasında uygun b�r VKS'n�n sürdürülmes�, yalnızca 
yavrunun obez�teden kaçınmasına değ�l, aynı zamanda aşırı büyüme 
oranlarının kontrol ed�lmes�ne yardımcı olur.

ENERJİ
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· Lizin

Vücutta prote�n sentez� �ç�n kullanılan b�r am�no as�tt�r, dolayısıyla yen� dokular 
üret�l�rken ve büyüme sırasında hayat� önem taşır. Eks�kl�ğ�nde; yeters�z 
büyüme oranı ve �ştahsızlık; fazlalığında kas t�tremeler� ve kusma g�b� 
bel�rt�lere neden olur.

· Triptofan

Bu am�no as�t köpeklerde, n�yas�n�n (B3 v�tam�n�) öncül maddes�d�r. Aynı 
zamanda hayvanın ruh hal�n� ve uyku düzen�n� dengelemek �ç�n etk� eden 
seroton�n ve melaton�n üret�m� �ç�n de gerekl�d�r. Tr�ptofan aynı zamanda b�r 
prote�n yapı taşıdır ve büyümekte olan yavrudak� bu am�no as�t eks�kl�ğ�nde 
yeters�z k�lo artışı şek�llen�r.

· Metiyonin

Met�yon�n hem s�ste�n hem de taur�n �ç�n öneml� b�r öncül madded�r. Karn�t�n 
üret�m�nde rol oynar. Met�yon�n eks�kl�ğ�, �ştahsızlığa, c�dd� k�lo kaybına ve c�lt 
problemler�ne yol açab�l�r.

PROTEİN VE
AMİNO ASİTLER
D�yette bulunan prote�n, büyüme �ç�n vücudun gereks�n�m duyduğu yapı 
taşları olan am�no as�tler�n vücuda alınmasını ve sentezlenmes�n� sağlar. Yavru 
köpekler�n yet�şk�n köpeklerden öneml� ölçüde daha fazla prote�n 
gereks�n�mler� vardır k� bu özell�kle 14 haftalık olana kadar görülen hızlı 
büyüme aşamasında öneml�d�r. Yeters�z b�r prote�n kaynağı, zayıf büyüme ve 
gel�şmeye neden olacaktır. Yavru köpeğ�n yeterl� m�ktarda toplam prote�n 
almasını sağlamanın yanı sıra, doğru am�no as�tler� doğru m�ktarlarda alması 
da öneml�d�r. Aşırı prote�n alımı büyüme �ç�n gereks�n�m duyulanın üzer�nde 
olduğundan enerj�ye dönüştürülerek ön görülenden daha hızlı büyüme �le 
sonuçlanır. Tüket�len d�yettek� prote�n m�ktarının dışında aşağıdak� özell�kler de 
ürünler�n prote�n kal�tes�n� göstermekted�r;

•  Esans�yel am�no as�tler�n prof�l�,

•  S�nd�r�leb�l�rl�k,

•  B�yoyararlanım.

Yavruların sentez edemed�kler� ve mutlak suretle d�yetle alınması gereken 10 
esans�yel am�no as�t vardır. Bu am�no as�tlerden bazıları aşağıda 
detaylandırılmıştır:
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Prote�n veya karbonh�drat �le karşılaştırıldığında gram başına yaklaşık �k� kat 
daha fazla kalor� �le yağ, yüksek derecede konsantre b�r enerj� kaynağını tems�l 
eder. Bu nedenle yavru köpekler, enerj� sağlamak �ç�n yet�şk�n köpeklerle 
karşılaştırıldığında daha yüksek b�r günlük yağ gereks�n�m�ne sah�pt�rler. 
Yağların bazıları yavruların sağlıklı gel�ş�m� �ç�n gerekl� kabul ed�len yağ as�tler� 
z�nc�rler�nden oluşur:

· Dokosahekssaeno�k as�t (DHA) ve e�kosapentaeno�k as�t (EPA) - 
 (Omega-3 Yağ As�tler�)

YAĞ VE YAĞ ASİTLERİ
Bu çoklu doymamış yağ as�tler� (PUFA), omega-3 yağ as�tler� olarak da 
adlandırılır ve hem yavru hem de yet�şk�n köpeklerde mama �le alımları esastır.

· L�nole�k as�t ve araş�don�k as�t - (Omega-6 Yağ As�tler�)

Yavruların sağlıklı b�r c�lt �le tüy örtüsü gel�şt�rmes� ve bunları koruması �ç�n 
gerekmekted�r. Yet�şk�n köpekler l�nole�k as�tten yeterl� m�ktarda araş�don�k 
as�t sentezleyeb�lse de, yavru köpeklerde bu yeter�nce gerçekleşmez. O nedenle 
yavrular �ç�n hazırlanan d�yetlerde gerekl� olan araş�don�k as�d�n mamada 
bulunması öneml�d�r.
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Köpeklerde d�ğer tüm memel�lerde olduğu g�b�, kas ve �skelet s�stem� yaşam 
boyunca sürekl� değ�ş�r, ancak bu değ�ş�kl�kler yaşamın �lk b�rkaç ayında en hızlı 
şek�lde gerçekleş�r. C�nsel olgunluk yaşı türler arasında farklılıklar gösterse de 
genel olarak 12 �le 18 ay arasındadır. İskelet s�stem� f�z�ksel ve metabol�k 
değ�ş�kl�klere karşı özell�kle �lk 12 aylık per�yotta oldukça duyarlıdır, çünkü bu 
süre zarfında metabol�k akt�v�te artmıştır. Gel�ş�m�n bu aşamasında hasar 
meydana gel�rse, yet�şk�n köpeğ�n yapısal sağlamlığı etk�leneb�l�r ve bu da 
duruş �le yürüme bozukluklarına veya büyüme ger�l�ğ�ne neden olab�l�r. 

İskelet gel�ş�m� de dah�l olmak üzere opt�mum büyüme, �y� genet�ğ�n, doğru 
ortamın ve dengel� beslenmen�n (enerj�‐prote�n oranı, m�neraller ve 
v�tam�nler) komb�nasyonuna bağlıdır. Beslenme, kes�nl�kle opt�mal 
büyümedek� en öneml� faktörlerden b�r�d�r ve b�rçok b�l�msel çalışma, gel�ş�m�n 
hem yeters�z hem de aşırı beslenmeden olumsuz etk�leneb�leceğ�n� 
gösterm�şt�r. Modern t�car� evc�l hayvan mamalarının ortaya çıkmasıyla 
b�rl�kte, gel�ş�msel �skelet hastalığının (DOD) b�r neden� olarak bes�n eks�kl�ğ� 
neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Günümüzde aşırı besleme yapılması 
neden�yle oluşan vakaları daha fazla görmektey�z.

Yavruların yet�şk�n köpeklerden farklı m�neral gereks�n�m� vardır. Özell�kle 
sağlıklı kem�k ve d�ş gel�ş�m� açısından gerekl� olan m�neraller�n (örneğ�n; 
kals�yum ve fosfor) yeterl� m�ktarlarda karşılanması son derece öneml�d�r.

MİNERALLER
· Kalsiyum ve Fosfor

İskelet gel�ş�m�n� etk�leyen en temel unsur kals�yum: fosfor (Ca: P) oranıdır. 
Hem kals�yum hem de fosforun m�ktarları ve bu m�neraller�n denges�, büyüme 
aşamasında kem�k ve d�şler�n akt�f oluşumundak� roller� neden�yle yavrularda 
özell�kle öneml�d�r. Kals�yumdak� yeters�zl�k veya fazlalık, c�dd� ağrıya neden 
olab�lecek anormal kem�k gel�ş�m� �le sonuçlanır. Özell�kle �r� ve dev ırk 
köpekler, d�yetlerdek� aşırı kals�yuma karşı duyarlıdır ve bu nedenle d�yetler� 
daha sıkı kontrol gerekt�ren hayvanlardır. Ayrıca d�yetle alınan aşırı m�ktardak� 
kals�yum, fosforun em�l�m�n� azaltmakta ve eks�kl�ğ�ne neden olmaktadır. Bu 
m�neraller �le doğrudan �l�şk�l� olan ve özell�kle büyüyen yavrularda D v�tam�n� 
gereks�n�mler�n�n de özel olarak formüle ed�lm�ş mamalar �le karşılanması 
öneml�d�r.

· Çinko

Ç�nko c�lt sağlığı ve prote�n metabol�zmasında rol oynar. Yavruların uygun b�r 
ç�nko alımına sah�p olmaması durumunda, büyümeler� zarar görür ve ayak 
tabanlarında lezyonlar şek�lleneb�l�r.

· Demir

Dem�r�n b�r�nc�l rolü, vücuda oks�jen� taşımaya yarayan hemoglob�n ve 
m�yoglob�n�n sentezlenmes�d�r. Dem�r, enerj� üret�m�nde gerekl� olan b�r d�z� 
enz�m s�stem�nde de �şlev görür. Büyüme sırasında köpek yavruları çok sayıda 
kırmızı kan hücres� üretmekted�r, bu nedenle dem�r �ht�yacı yet�şk�n köpekler 
�ç�n olduğundan daha fazladır. B�r köpek yavrusu, zayıf büyüme, uyuşukluk, 
hals�zl�k ve �shal g�b� bel�rt�ler� yeterl� dem�r alamıyorsa göstereb�l�r.
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Yavruların yet�şk�n köpeklerden farklı v�tam�n gereks�n�mler� vardır.

· D vitamini

İnsanların aks�ne, köpekler güneş ışığını kullanarak D v�tam�n�n� akt�f formata 
dönüştüremezler ve bu nedenle bu v�tam�n� sağlamak �ç�n d�yetler�ne 
güven�rler. Bu v�tam�n, kals�yum ve fosfor m�neraller� �le olan yakın �l�şk�s�nden 
dolayı kem�k ve �skelet sağlığı açısından öneml�d�r. D V�tam�n� metabol�tler� 
kals�yum metabol�zmasını ve dolayısıyla büyüyen hayvanların �skelet 
gel�ş�m�n� düzenler. Bu metabol�tler, kals�yum ve fosforun bağırsaktan 
em�l�m�ne yardımcı olur. T�car� mamalar, D v�tam�n� eks�kl�ğ�n� (raş�t�zm) çok 
nad�r hale get�ren, yeterl� m�ktarda D v�tam�n� �çer�r. Büyüyen köpeklerde D 
v�tam�n� takv�yes�nden kaçınılmalıdır, çünkü artan kals�yum ve fosfor 
em�l�m�nden dolayı normal �skelet gel�ş�m�n� bozab�l�r.

· A vitamini

Sağlıklı görme �ç�n gerekl� olan A v�tam�n�, aynı zamanda prote�n sentez�ne de 
katılır ve bu nedenle büyüme sırasında hayvanlar �ç�n kr�t�k öneme sah�pt�r.

VİTAMİNLER
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BESLEME TEKNİKLERİ
Büyüyen yavruları beslemek �ç�n üç temel yöntem vardır k� bunlar; 

Serbest seç�m besleme, büyüyen yavruları beslemen�n zahmets�z b�r 
yoludur. Her zaman dolu y�yecek kabına yapılan sık sık z�yaretler sıkılmayı 
azaltmaya yardımcı olab�l�r. Ürkek veya saldırgan m�zaçlı yavrular �ç�n daha 
sess�z zamanlarda besleme terc�h ed�lmel�d�r. Bu sayede yemek yerken daha az 
rekabet oluşur ve yavrular öğünler�nden yeter�nce faydalanab�l�rler. Bununla 
b�rl�kte, serbest seç�m beslemen�n aşırı yemey� teşv�k ett�ğ� ve bunun da 
gel�ş�msel kem�k hastalıkları r�sk�n� arttırdığı b�ld�r�lm�şt�r. Bu nedenle serbest 
seç�m besleme yöntemler�, tüm r�sk altındak� ırklar �ç�n �skelet olgunluğuna 
er�ş�nceye kadar kontrend�ked�r (12-18 aylık veya yet�şk�nler�n ağırlık ve 
boylarının en az %80'�).

Çoğu ırk �ç�n zaman sınırlı besleme kullanılab�l�r. Y�yecekler sadece günde �k� 
veya üç kez bel�rlenm�ş b�r süre �ç�n serv�s ed�l�r. Bu durum çoğu ırkta az 
m�ktarda y�yecek alımına dolayısıyla yavaş büyüme oranına neden olur. Ancak 
bazı yavrular bu sınırlı süre zarfında dah� büyük m�ktarlarda y�yecek 
tüketeb�ld�kler�nden, tüket�len toplam gıda m�ktarına özell�kle d�kkat 
ed�lmel�d�r. Bu yöntem seç�l�rse, sütten kes�mden sonrak� �lk ay �ç�n 5-10 
dak�kalık üç besleme per�yoduna �z�n ver�lmes� ve bundan sonra günde �k�ye 
�nd�r�lmes� öner�l�r.

Mama sınırlı besleme, en �y� büyüme oranını koruma açısından yavruların 
beslenmes�nde terc�h ed�len b�r yöntemd�r. Mama sınırlı beslemede, 
hesaplanan enerj� gereks�n�mler�ne göre ölçülmüş m�ktarda gıda ver�l�r. Bu, 
üret�c� f�rma tarafından paket�n üzer�nde besleme öner�ler� şekl�nde detaylı 
olarak (hayvanın ağırlığına uygun m�ktar ve pors�yon aded� şekl�nde) bel�rt�l�r. 
Büyümen�n kl�n�k olarak �zlenmes� ve besleme m�ktarının ayarlanması kr�t�k 
öneme sah�pt�r. Özell�kle �r� ve dev ırk köpekler hızlı büyüdükler� �ç�n 
beslemen�n düzenl� olarak kontrollü olması muhtemel �skelet s�stem� sorunları 
g�b� sağlık problemler�n�n önlenmes�nde çok öneml�d�r.

O nedenle “r�sk altındak�” ırklar tartılmalı, değerlend�r�lmel� ve mama 
m�ktarları 2 haftada b�r ayarlanmalıdır. Ne var k� günümüzde farklı vücut 
ebatlarına göre düzenlenm�ş mama formülasyonları sayes�nde artık genç ve 
büyüyen köpekler �ç�n bahs� geçen sorunlar asgar� derecede end�şe ver�c�d�r. 
Günümüzdek� esas tehl�ke aşırı tüket�m ve bunun yaratacağı sağlık sorunlarıdır. 
Tavs�ye ed�len dönem�ne göre günlük öğün sayıları aşağıda özetlenm�şt�r.

Yaşına göre yavru köpeklerde tavsiye edilen öğün çeşidi ve miktarları

 YAŞ GÜNLÜK ÖĞÜN SAYISI MAMA ÇEŞİDİ

 6-12 haftalık dönem arası 4 Puppy Mama

3-6 aylık dönem arası 3 Junior Mama (Başlangıç) 

6‐12 aylık dönem arası 2 Junior Mama (Büyütme)
(İri ırklarda 24. aya kadar uzayabilir)  

Yet�şk�n  1 ile 2 Adult Maması
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B�r yavrunun yeter�nce beslenmes� düzenl� yapılan kontroller ve vücut 
kond�syonunun �ncelenmes�nden geçmekted�r. Bu değerlend�rme sayes�nde 
hayvanın zayıflık, ş�şmanlık g�b� gel�ş�m�n� öneml� derecede etk�leyeb�lecek 
durumlar zamanında bel�rlenerek, veter�ner hek�mler�n tavs�yeler�yle de kısa 
sürede düzelt�leb�l�r. Gel�ş�m aşamasındak� yavru b�r köpeğ�n �deal VKS değer�; 
3‐4 olarak b�ld�r�l�r. Der� ve �nce yağ tabakasının altında kaburgalar kolayca elle 
gel�r. Kem�k kısımları haf�fçe h�ssed�l�r ve üzerler�nde az m�ktarda yağ bulunur. 
6 aylıktan büyük hayvanlar, yandan bakıldığında bel�rg�n b�r karın bölges� ve 
yukarıdan bakıldığında �se �y� orantılı b�r bel bölges�ne sah�p olmalıdır.

VÜCUT KONDİSYONU

1
 

Çok zayıf  

 

Vücut Yağı <%5

 

Zayıf  
Vücut Yağı %5-15

3
  

İdeal  
Vücut Yağı %16-25

5
 

7
 

K�lolu  
Vücut Yağı %26-35

 

Ş�şman  
Vücut Yağı >%35

9
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• Yaşamın erken dönemler�nde çeş�tl�l�ğe maruz kalmak, köpekler�n yet�şk�n 
olduklarında daha farklı d�yetler� daha kolay kabul etmeler�ne yardımcı olab�l�r. 
Bu nedenle yavru dönem�nde farklı formatta hazırlanmış (kuru, yarı sıvı veya 
konserve) mamaların uygun oranlarda ve adaptasyon süreçler�nde 
deneteb�l�r�z. Bu deneme süreçler� �ler� dönemdek� d�yet değ�ş�kl�kler�ne kolay 
adaptasyon sağlar.

• S�nd�r�m s�stem� özell�kle yavru köpeklerde yet�şk�nlere nazaran değ�ş�kl�klere 
karşı çok daha hassastır. Bu nedenle d�yetler�nde değ�ş�kl�k yapılacak �se, 
d�yet�n 4 �le 7 günlük b�r süre �ç�nde kademel� olarak değ�şt�r�lmes� öner�l�r. Bu, 
�lk gün yavru köpekler�n normal d�yet�ne yen� d�yet�n küçük b�r kısmını 
ekleyerek gerçekleşt�r�lmel�d�r. Yen� d�yet�n oranı her gün kademel� olarak 
arttırılmalıdır.

• Ödül vermek sağlıklı d�yet�n b�r parçası olab�l�r. Ödüller özell�kle eğ�t�m �ç�n 
yararlı olab�l�r. Ancak ayarlaması yapılmaz ve aşırı ver�l�rse b�r takım beslenme 
r�skler� ve denges�zl�kler�ne neden olab�l�r. Her ne kadar ödüller genell�kle 
küçük pors�yonlar hal�nde ver�lse de; köpeğ�n�ze verd�ğ�n�z tüm ürünler�n 
�ç�nde ne olduğuna d�kkat ed�n�z. Kalor� m�ktarı et�kette l�stelenmem�şse, 
köpeğ�n�ze vermeden önce ne olduğunu öğren�n. Gerek�rse kalor� b�lg�s� �ç�n 
üret�c�ye başvurun. B�r köpeğe ver�leb�lecek ödül m�ktarı ve bundan gelecek 
kalor� düzey�, tükett�ğ� d�yet�n toplam kalor�s�n�n %10'undan daha fazla 
olmamalıdır. Öner�len günlük kalor� alımının aşılmadığından em�n olmak �ç�n, 
ver�len mamanın m�ktarını ödüle uygun olarak güncellemek gerek�r. Beslenme 
denges�zl�ğ� r�sk� neden�yle �nsan gıdalarının kullanımından kaçınılmalıdır.

• Tam ve dengel� b�r mama �le yavru köpek beslenmes� durumunda, v�tam�n ve 
m�neral takv�yeler� beslenme denges�zl�ğ�ne neden olab�l�r. Veter�ner hek�mler 
tarafından öner�lmed�kçe günlük d�yetlere takv�yeler yapılmamalıdır.
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