Yanıtlarınızın analizi:

SORUMLULUK TAŞIYAN BİR
KÖPEK SAHİBİ OLMAK:
KAHRAMAN OLMAYA
HAZIR MISINIZ?
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Toplam
7 ila 13 arasında bir puan almışsanız:

Büyük gün geldiğinde işlerin yolunda gideceği her değişikliğe karşı koyabilmeniz için
planlarınızı bir süre askıya almanızı tavsiye ediyoruz. Acele etmemeniz ve hata yapmaktan
kaçınmanız daha iyi.

14 ila 17 arasında bir puan almışsanız:

Planlarınız doğru yolda, devam edebilirsiniz. Gerekli hallerde size yardımcı olabilecek kişilerin
ve kuruluşların tüm bilgilerine sahip olduğunuzdan emin olun.

18’in üzerinde bir puan almışsanız:

Kesinlikle hazırsınız! Ama unutmayın, herkes hata yapabilir. Şüpheleriniz olması halinde
veterineriniz hala en iyi dostunuzdur!

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

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

Bir köpek sahibi olmak size çok daha fazla mutluluk getirecektir. Diğer taraftan, köpeğiniz ilgi, bakım, zaman ve para gerektirecektir. Ailenize bir köpek dahil etmeden önce,
köpeğiniz için bir kahraman ve sorumluluk taşıyan bir köpek sahibi olmaya gerçekten
hazır olduğunuzdan emin olmak için bu soruları yanıtlayın.
Benzer şekilde, kısa süre önce bir köpek edinmişseniz bu kısa anketi yanıtlamak için
beş dakikanızı ayırın. Anket size, bu yeni maceraya tamamen hazır olup olmadığınızı ya
da hala biraz daha uzman tavsiyesine ya da yardıma ihtiyacınız olup olmadığını anlamanız noktasında yardımcı olacaktır.
BALKAN ÜLKELERİNDE BAŞIBOŞ KÖPEK POPÜLASYONUNUN KONTROLÜ HAKKINDA
OIE BÖLGESEL FARKINDALIK KAMPANYASI

* ONUN KAHRAMANI OL

*

1. Neden bir köpek istiyorsunuz?
Sadece çocuklarınızı özel bir günde mutlu etmek mi istiyorsunuz? Ya da bir köpek sahibi
olmak bir süredir planladığınız bir şey miydi? Daha önce köpekleriniz oldu mu, ya da ilk kez
mi bir köpek edineceksiniz? Bir köpek sahibi olmak, gerçek bir uzun süreli bağlılıktır, bir hevesle vazgeçilemeyecek bir bağlılık.
Çocuklar için özel bir gün, bir evcil hayvan isteyip duruyorlardı.
 ile olarak bir süredir bu konuyu tartışıyorduk. Hala birkaç endişemiz olsa da, evimizde bir
A
köpeği ağırlamak için her şey hazır.
Her zaman köpeklerim oldu ve başka bir arkadaş edinmek istiyorum.

2. Köpeğinize ne kadar zaman ayırabilirsiniz?
Köpeklerin tümü, çok fazla ilgiyi hak eder, bazı cinsler ise diğerlerinden daha fazla. Köpeklere
bir şeyler öğretmek, onları eğitmek, tüylerini taramak ve onlarla oynamak için çok fazla zaman
ayırmanız gerekecektir. Bir köpek yetiştirmek, ara sıra vazgeçebileceğiniz bir iş değildir.

4. Bütçeniz ne kadar
Bir köpek sahibi olarak, zorunlu ihtiyaçların masraflarından sorumlu olacaksınız. Mama, veterinerlik tedavileri, sigorta, gerekli ise kısa süreli bırakılan köpek evi masrafları vs. Hesaplarınızı yaptınız mı?
Bazen ayın sonu zor getiriliyor.

Aylık gerekli bütçeyi hesapladık ve bunu karşılayabiliriz.
Gayet varlıklıyız, bir köpekle ilgilenmek için gerekli tüm masrafları kolayca karşılayabiliriz.

5. Siz olmadığınız zamanlarda ya da bir sorununuz olduğunda köpeğinizle ilgilenecek biri var mı?
Bazen köpeğinizle ilgilenemeyebilir veya onu sizinle birlikte tatile götüremeyebilirsiniz. Bu
konuyu düşündünüz mü? Uygun bir çözümünüz var mı?
Hayır, bu konuyu düşünmemiştim. İşte şimdi bana kim yardım edebilir, merak ediyorum.

Günde bir saatten daha az.

Evet, gerekli hallerde köpeğimle ilgilenebilecek ailem ve arkadaşlarım var.

Günde bir-iki saat arası.

Evet, elimde olmadığımız zamanlarda kullanılacak köpek evlerinin bir listesi var.

Günde iki saatten daha fazla.

3. Ne kadar büyük bir alanınız var?
Bahçeli bir evde mi yoksa balkonu olmayan bir apartman dairesinde mi yaşıyorsunuz? Köpeğinize sunabileceğiniz alan ile ilgili durumunuzu dikkate almanız gerekir. Bazı cinsler küçük
yaşam alanlarına kolayca adapte olabilirken, bu durum bazıları için zor olabilir. Ailenizin kapılarını yeni bir üyeye açmaya hazırlandığınızı ve onların da kendilerine ait bir alana ihtiyaçları
olacağını unutmayın.
Dış mekanlara kısıtlı erişimi olan bir apartman dairesinde yaşıyoruz.
Bir park, ağaçlık alan ya da orman yakınlarında olan bir apartman dairesinde yaşıyoruz.
Orada olmasak bile hayvanın kolayca erişimi olabileceği bir bahçesi olan bir evde yaşıyoruz.

6. Başıboş köpeklerin ülkemizde sağlık ve güvenlik tehlikelerine
yol açabileceğini biliyor muydunuz? Size göre, başıboş köpeklerin
esas kaynağı nedir?
Serbestçe gezinen sahipli köpekler.
Terk edilmiş köpekler.
Kontrolsüz çiftleşip çoğalan sahipsiz köpekler.

7. Bu nedenle durumu daha da kötüleştirmemek önemlidir. Sorunu
engellemek için yapabileceğimiz temel şeyler size göre nelerdir?
Bir köpek edinmeden önce dikkatli düşünmek.
Bir köpeği asla terk etmemek.
Köpeklerin kimlik kaydını yapmak, aşılamak ve doğumlarını kontrol altına almak.

