
Yavruları büyütürken ve eğ�t�rken b�rçok sorunla karşılaşab�l�yoruz. Sık karşılaştığımız 
sorunlardan b�r�:

Yavrunun üzer�m�ze atlaması ve el�m�z�, kıyafet�m�z� ısırmasıdır.

Sonunda yavru sah�pler�, yavrunun bu kontrolsüz enerj�s�yle ne yapacaklarını b�lem�yor, 
ç�z�k eller ve yırtık kıyafetler �le dolaşmak zorunda kalıyorlar. Böyle b�r olay evde küçük b�r 
çocuk varsa bu durum tehl�kel� b�le olab�l�r… 

Pek� ne yapab�l�r�z? Yavruyu bu olumsuz davranışlardan nasıl vazgeç�reb�l�r�z ?
Genel olarak yanlış davranışlar serg�leyerek, bu duruma yavru sah�pler�n�n kend�ler� 
sebep olmaktadır. Yavrularla oynarken bu olumsuz davranışları kend�ler� tet�kl�yor, ve 
yavru yorulup enerj�s�n� atana kadar bunu yapmaya devam ed�yor. Mesela oyuncağı 
ısırarak ve her tarafa sallayarak oynanan çek�şmel� b�r oyunda, ısırma ve parçalama �steğ� 
büyütülmüş oluyor.

İlk tavs�yem; ısırma ve sallamayı teşv�k eden oyuncakları ortadan kaldırmak olacak. 
Bunun yer�ne günlük gezd�rmen�z�n sayısını veya süres�n� arttırab�l�rs�n�z.

Ufak b�r örnek: Eğer b�r çocuk (�nsan çocuğu) �le oyun oynamazsınız ve davranışlarını 
doğru yönlend�rmezsen�z, kend�s� b�r süre sonra çevrede ne varsa ona yönelecek, 
tehl�kel� b�r nesne alacak, ya da etrafına zarar verecek, dağıtacak. Bu durum yavru 
köpekler �ç�n de geçerl�. Yapmamız gereken tek şey, enerj�s�n� harcaması �ç�n doğru 
yöntem� bulmak ve terc�hler�m�z doğrultusunda yönlend�rmek. Kısa b�r süre sonra ortaya 
çıkacak sonucun “aslında ne kadar da kolay ” olduğuna �nanamayacaksınız! 

Bu nedenle �k�nc� tavs�yem; gezd�rmeler�n�z! İnsanlarla ve d�ğer köpeklerle olan �let�ş�m�, 
çevrede keşfett�ğ� onca yen�l�k, yavru beyn�n� o kadar yoracak k�, evde yaramazlık 
yapmaya enerj�s� kalmayacaktır.

Üçüncü tavs�yem; atlama ve ısırmasını başka yöne çev�rmek. İlk b�r �k� gün �ç�n s�ze b�r 
yardımcı gerekeb�l�r. Yavruya tasma takmalısınız. Ne zaman s�ze doğru esk�s� g�b� 
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atlamaya ve ısırmaya kalkarsa, tasmasında h�ssedeb�lecek sertl�kte an� b�r çekme 
olmalıdır. Yavru sak�nleşt�ğ� an ona b�r ödül (hazır ödül maması, parça kaşar veya et) 
vereb�l�rs�n�z. Zamanla köpeğ�n�z s�z� görünce sevmed�ğ�n�z oyun yer�ne güzel b�r ödüle 
odaklanacak. Yavruya ne zaman ve ne şek�lde ödül mamasını vermen�z gerekt�ğ�n� 
kend�n�ze göre düzenleyeb�l�rs�n�z. Mesela ben yavrunun yarışma duruşunda durup 
beklemes�n� �st�yorum (muhtemelen büyüdüğünde bu yavru yarışmalara katılacaktır), 
bazıları �ç�n �se yavrunun yanında usluca oturması yeterl�d�r. Bu öneml� değ�ld�r. Öneml� 
olan �stemed�ğ�m�z atlama ve ısırma alışkanlığını ortadan kaldırıp, yen� alışkanlığına 
odaklanması – �sten�len duruşta bekley�p ödülü alması! Bu sonuca ulaşmak �ç�n çok fazla 
uğraşmaya gerek kalmayacak. 

Dördüncü tavs�yem �se “akıllı oyuncaklar”;başka b�r dey�şle oynarken yavrunun beyn�n� de 
dah�l edeceğ� oyuncaklar. Bu oyuncaklarla oynadığında aynı zamanda hem enerj�s�n� 
atıyor,hem de yoruluyor. Bu tarz profesyonel oyuncakları �nternette bulab�leceğ�n�z g�b� 
kend�n�z de yapmayı deneyeb�l�rs�n�z. Mesela ufak plast�k su ş�şes�n�n �çer�s�ne b�r avuç 
kadar mama koyab�l�rs�n�z. Bu oyun �ç�n ç�kolata, �laç vb. karton kutularını da 
kullanab�l�rs�n�z. En ufak olanına mama konulur ve o kutu daha büyük kutuların �ç�ne 
saklanılır. Bu şek�lde mamayı çıkarmak �ç�n yavru beyn�n�, koku alma duyusunu, fiz�ksel 
becer�ler�n� kullanacak ve en öneml�s� bütün enerj�s�n� harcamış olacaktır.

Aslında yavrular çalışmaktan büyük zevk alır! Eğer s�z onlarla en ufak yaşlardan(3 aylık) 
�t�baren doğru çalışırsanız, aynı zamanda hem s�z tatm�n olursunuz hem de güzel köpek 
yet�şt�r�rs�n�z!

S�ze tekrar hatırlatmak �ster�m k�; köpekler �nsanlarla �nsan �ç�n yaşar, ters� değ�l! Maalesef 
köpeğ�n gelecektek� bütün olumsuz davranışları, yavru olduğu süreçte sah�pler� 
tarafından yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Yavrulara; boy gel�ş�m� dönem�nden 
sonra yapılacak olan davranış bozukluğu eğ�t�m�, öncek� döneme nazaran daha zor 
ver�lmekted�r. 

Yavrunuz �le kuracağınız �let�ş�mden zevk alın! Karşılığında s�ze cömertçe vereceğ� sevg� 
ve sadakat olacaktır!
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