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Bu boyama kitabının tüm orijinal çalışması ve hakları American Veterinary Medical Association 
(AVMA)’ya ait olup, Türkiye’deki basım ve türkçeleştirme izin ve hakları, AVMA tarafından 
İstanbul Veteriner Hekimler Odası’na verilmiştir.  İstanbul Veteriner Hekimler Odası’ndan izin 
alınmadan kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz 
ve yayımlanamaz. 



Çok değerli öğretmenlerimiz, anne ve babalar,

Her yıl ülkemizde ve dünyada yüz binlerce insan köpekler tarafından ısırılmakta 
olup, ortalama olarak her beş ısırıktan bir tanesi medikal tedavi gerektirecek kadar 
önem arz etmektedir.

Resmi kayıtlar, ısırılma vakalarının en önemli kurbanlarının ise çocuklar olduğunu 
göstermektedir. Yapılan çalışmalar, çocukların çoğunlukla bir köpeğe nasıl 
yaklaşmaları gerektiğini bilmedikleri için ısırıldıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca 
ısırılma vakalarının daha çok tanıdık köpeklerle olan irtibat sırasında gerçekleştiği 
bildirilmektedir. Bu nedenlerle, ısırılmaların engellenebilmesi için hem çocukların 
hem de erişkinlerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilinmesi gereken en önemli şey; 
Her köpeğin bir ısırma potansiyeli olduğu ve onlara nasıl yaklaşacağımızı 
öğrendiğimizde ısırmayı önleyebileceğimizdir.

Değerli eğitimciler, veliler; 
Hayvan sevgisi ve korkusu çok küçük yaşlarda oluşmaktadır. İstanbul Veteriner 
Hekimler Odası olarak, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve minik 
dostlarımızın sokağa atılmasını önlemek için sizlerin de katkısı ile bir çalışma 
yapmak istiyoruz.

Lütfen çocuklarımıza, bu kitaptaki resimleri boyarken altlarındaki mesajları 
algılamalarına yardımcı olunuz. Çocuklarımız boyarken ve mesajları dinlerken, 
görsel ve işitsel hafızalarına çok önemli bilgileri beraberce depolayacaklardır. 
Bu boyama kitabı onların yaş grubuna uygun olarak hazırlanmış olup, 
eğitimcilerden destek alınmıştır.

Keyifli ve yararlı bir çalışma olması dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunarız.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası 
Yönetim Kurulu



Köpeklerin etrafındayken sakin ol. Bağırma veya koşma.

1



Eğer sana doğru bir köpek yaklaşmaya başlarsa, 
olduğun yerde dur. Asla bir köpekten koşarak kaçma.

2



Bir köpeği sevmeden önce mutlaka sahibinden izin iste.

3



Bir köpeğe yaklaşırken yavaş ve dikkatli ol.

4



Bir köpeği sevmeden önce, elini koklamasına izin ver.

5



Bir köpek kuyruk sallıyor olsa bile, 
bu onun arkadaş canlısı olduğu anlamına gelmeyebilir.

6



Köpeklerin yüzüne yaklaşmasına izin verme.

7



Asla bir köpeği kovalama.

8



Asla bir köpeği kızdırma.

9



Asla bir köpeğe vurma ya da tekme atma.

10



Bir köpeği avucunla sev.

11

Asla kulağını veya kuyruğunu çekme.



Köpeğin kendi oyuncakları ile oynamasına izin ver. 
Asla bir köpeğin oynadığı oyuncağı almaya çalışma.

12



Eğer bir çitin veya duvarın arkasında bir köpek görürsen 
onu rahat bırak. Asla duvarın üzerinden veya parmaklıkların 

arasından onu sevmeye kalkışma.

13



Eğer park etmiş bir arabanın içinde 
tek başına bir köpek görürsen, onu rahat bırak. 

Bir büyüğüne haber ver.

14



15

Küçük çocuklarla köpekleri başbaşa bırakmayın. 
Bir büyük mutlaka yakınlarında olmalı.



Eğer yaralı veya kavga eden köpekler görürsen 
mutlaka bir büyüğüne söyle. 

Asla kavga eden köpeklerin arasına girme. 
Asla yaralı gözüken bir köpeğe dokunma, yardım çağır.

16



Asla anne köpeğe veya yavrularına dokunma.

17



Köpeğin uyumasına izin ver. 
Asla uyuyan bir köpeği dürterek, vurarak 

veya iterek uyandırma.

18



Köpeğin yemeğini yemesine izin ver. 
Asla o yemek yerken sevme, dürtme veya onu çekiştirme.

19



Eğer düşersen ya da bir köpek seni yere devirirse, 
top gibi kıvrıl. Dizlerini karnına çek, 
yüzünü ve boynunu ellerinle kapat.

20



Arkadaşlarına, 
hayvanlara nazik davranmaları gerektiğini anlat.

21



Köpeğinin en yakın dostu ol. 

22

Onu her gün yürüyüşe çıkart.



23

Onunla güvenli oyun oyna.

Köpeğinin en yakın dostu ol. 



24

Sağlığını korumak için onu düzenli olarak 
Veteriner Hekime götür.

Köpeğinin en yakın dostu ol. 



Güncel bilgi için takip edebileceğiniz internet siteleri:

American Veterinary Medical Association:
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İstanbul Veteriner Hekimler Odası:
ist-vho.org.tr

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 2013 projesi:
koruminikdostunu.com
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