
ÇOCUK VE KÖPEK 
BİRLİKTE DESTEKLEME,

BİRLİKTE BÜYÜME,
RİSKLERDEN KAÇINMA.

Profesyonel Köpek Eğiticileri Birliği (ProHunde) 
yakında "Çocuk ve Köpek - Birlikte 
desteklemek, birlikte büyümek, risklerden 
kaçınmak" konusunda bir broşür 
hazırlayacaktır. Bu broşürde köpeğinizi 
eğitirken hangi konularda destek ve bilgi 
alabileceğinizi de öğrenebilirsiniz.

Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz!

Bu, Alman Çocuk Esirgeme Kurumu Derneği ile 
birlikte yürütülen, ailedeki çocuklar ve köpekler 
arasında yaşanan kazaların önlenmesine ve 
engellenmesine yönelik bir bilgilendirme 
kampanyasıdır.

İnsanların ve köpeklerin yolu yaklaşık 35.000 yıl önce 
kesişti. Bugüne kadar köpekler, ister "tamamen normal" 
hayatta yol arkadaşı olarak, isterse de kurtarma 
köpekleri, arama köpekleri, terapi köpekleri, rehber 
köpekler gibi çalışma arkadaşı olarak insanlara hâlâ 
güçleri yettiğince destek olmaktadır. Köpek sahibi 
yetişkinlerin ve çocukların çoğu onları ailenin tam bir 
bireyi olarak tanımlamaktadır.

3. 
İnsan ve köpek birbirleriyle çok uyumlu bir şekilde 
yaşayabilir, "iyi bir ilişki kurabilir". Nadir durumlarda bu 
kendi başına gerçekleşir. Ancak insan ve köpek iki farklı dil 
konuşur; birbirini anlamayı öğrenmeleri gerekir. Köpeğim 
nelerle meşgul olmayı seviyor? Çünkü kız arkadaşımdan 
çok farklı. Farklı tercihleri ve farklı bir kişiliği var. Bunu 
deneyimlemek ve yaşamak için dört ayaklı aile üyesiyle 
birlikte gidilmesi gereken profesyonel köpek okulları var. 
Bu okullarda bir köpeğin nasıl öğrendiğini, hangi dili 
konuştuğunu ve biz insanların onunla nasıl anlaştığı 
öğrenilir.

İNSAN VE KÖPEK 
AYNI YOLDA
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ÇOCUK VE KÖPEK 
BİRLİKTE DESTEKLEME,
BİRLİKTE BÜYÜME,
RİSKLERDEN KAÇINMA.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİRLİKTE BÜYÜMEK VE
BİRBİRİNE ALIŞMAK!

Hem çocuk hem köpek olan ailelerde ebeveynlerin çok 
şey yapması gerekiyor. Köpek de çok ilgi ve zaman 
gerektirir. Ailedeki herkesin köpekle kendine özgü bir ilişkisi 
vardır ve köpek her zaman farklı şekilde tepki verir ve 
iletişim kurar. Çocukların tamamen kendilerine özgü 
ilgileri ve beklentileri vardır. Genellikle köpeğe bir işaret 
verdiklerinde veya onunla konuştuklarında köpeğin 
kendilerini hep doğru anladığını düşünürler. Fakat köpek 
onları anlamaz, huzursuz hisseder ve rahatsız olur.

Köpekle henüz doğru şekilde empati kuramaz, kendini 
onun yerine koyamaz ve onun gibi düşünemezler. Bazı 
köpekler, çocuklara dikkatli ve uygun bir şekilde 
davranma konusunda doğru sezgiye sahiptir; diğerleri ise 
bunun için kendilerini destekleyecek, koruyacak ve 
durumları her yönüyle kavrayabilecek birine, bir 
tercümana (ebeveynler, köpek eğitmenleri) ihtiyaç 
duyarlar.

Çocuklar çamurda oynamayı, dışarı çıkmayı ve taşkınlık 
yapmayı sever. Ayrıca hayvanlarla birlikte olmayı, onlarla 
ilgilenmeyi ve konuşmayı da severler. Doğayı severler! 
Köpeklerle yaşamak çocuklar için çok olumu harika bir 
deneyim olabilir. Fakat biz yetişkinler çocuğun ve köpeğin 
refahı konusunda tam sorumluluk almalıyız. Ancak o 
zaman her ikisi de deneyimlerinde kalıcı bir katma 
değere sahip olacaktır.

Ailelerdeki çocuklar ve 
köpekler, kendilerine her 

ikisinin de gelişim evresine 
göre türe ve yaşa uygun bir 

şekilde davranılmasına 
ihtiyaç duyar.

Ebeveynler ikisinin de 
refahından sorumludur. 

Çocuk ne kadar küçükse, 
çocuğun korunması o 

kadar önemli olur. 
Çocuğun yaşı ilerledikçe 
yönlendirmelere uyarak 

hareket etme yeteneği de 
gelişir.

Kaza riskini en aza 
indirmenin en iyi yolu, 

ebeveynleri ve çocukları 
eğitmek, bilgilendirmek ve 

da onlara destek 
sağlamaktır.

Önemli tavsiye: Köpek 
almadan önce ve alırken, 
köpek yavrusu eğitirken, 
büyütürken ve köpeğin 

davranışı ile ilgili sorularınız 
olması halinde danışın.

Bu sorular hakkında daha fazla bilgiyi 

www.pro-hun.de/kinderschutz

adresinde bulabilirsiniz.
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