
SOSYALLEŞTİRME VE BAZI PÜF NOKTALARI 

 

Sosyalleştirme, amatör yada profesyonel fark etmeksizin doğru köpek yetiştiriciliğinin en 

önemli aşamalarından birisidir. Hatta en önemlisidir desek, beklide abartmış olmayız. Bu 

süreç sabır, ilgi, zaman ve en önemlisi bilgi gerektiren bir süreçtir. Sosyalleştirme sürecinin 

yanlış yönetilmesi, hem köpek hem de köpek sahibi açısından, ileriki dönemlerde büyük 

sıkıntılar yaşanmasına sebep olacaktır. Bu gün çevremizde doğru sosyalleştirilemediği için 

sokaklara terk edilen birçok köpek ve yine bu süreci doğru bir şekilde değerlendiremedikleri 

için, köpeklerini her hangi bir yere bırakamayarak evlerinde hapis hayatı yaşayan pek çok 

köpek sahibi vardır. 

 

Köpeklerde sosyalleştirme çağı hakkında pek çok farklı dönem belirten kaynak olsa da, işin 

aslı sosyalleştirme süreci köpeğin doğumuyla birlikte başlar. Bu gün bu durumun farkında 

olan ve profesyonel görev köpeği yetiştiren çiftliklerde köpek yavruları birkaç günlük 

oldukları andan itibaren insan teması ile tanışırlar. Günlük olarak yavrular ele alınır ve ayak 

tabanlarına masajlar yapılarak hem neron hareketlerinin daha hızlı olması hem de köpeklerin 

erkenden güvenli insan temasına alışmaları sağlanır. Bu şekilde yetiştirilen köpeklerin daha 

hızlı öğrendikleri ve görevlerde daha büyük başarılar sağladıkları tecrübeyle sabittir. 

Yine köpeğin erken dönem sosyalleşme kavramı içerisinde, anne ve kardeşleri ile geçen süreç 

büyük bir öneme sahiptir. Yavru bu dönemde anne ve kardeşleri ile oynadığı oyunlarla sosyal 

bir çevrede nasıl davranması gerektiğini yaşayarak öğrenir. Bu süreçte yetiştiriciye büyük bir 

sorumluluk düşmektedir. Yetiştirici gerekirse yavrular ile teker teker ilgilenmeli, onları farklı 

nesneler ile tanıştırmalı ve doğru sosyalleşmeye katkı sağlamalıdır.  

 

Köpek yeni evine ve sahibine geçtiğinde, köpek sahibinin yine en önemli görevi 

sosyalleştirme çalışmalarına devam etmektir. Doğru köpek yetiştirmek bir sanattır ve bu 

sanatın en önemli unsurlarının başında sosyalleştirme gelir. Köpek sahibinin bunu 

sağlayabilmesi için yavruyu çok farklı ortam, insan ve hayvanlar ile tanıştırması çok 

önemlidir. Fakat burada köpek sahibinin önüne sağlık engeli çıkmaktadır. Köpekler ilk 

aşılama ve bu aşılamanın repel uygulaması yapılıncaya kadar veteriner tavsiyesi üzerine dışarı 

çıkamamaktadırlar. Tamda bu süreç köpeğin farklı insanları tanıması için çok kıymetliyken 

bir zaman kaybı yaşanmaktadır. Bu dönemi hem sağlık anlamında risksiz hem de verimli 

geçirmenin en güzel yolu eve bolca misafir kabul etmektir.  

 

Sosyalleştirme çalışmaları sırasında dikkat edilmesi gereken önemli bir konu yavrunun 

tanıştırılacağı insan ve hayvanların doğru seçilmesidir. Yazının başında da belirttiğim gibi, bu 

dönemde yaşanacak olan olumsuzluklar köpeklerde kalıcı travmalara sebep olabilir. Örneğin; 

yavrunun ilerde çocuklarla iyi geçinmesi için tanıştırılacak olan çocuk, köpek yavrusuna sert, 

itici ve olumsuz bir yaklaşım sergilememelidir. Şayet böyle bir yaklaşım yaşanırsa, çocuklarla 

iyi geçinmesi için bu tecrübeyi yaşattığımız yavru ileride çocuklara karşı çekingen yada 

agresif davranışlar sergileyebilir. Yada köpeğimizi bir yetişkin ile tanıştıracaksak, bu kişinin 

yavru ile uyumlu bir şekilde vakit geçireceğinden, yumuşak bir ses tonu ile konuştuğundan, 

onunla dalga geçmeyeceğinden emin olduğumuz bir kişi seçmemiz önemlidir. Aynı durum 

hayvanlar, özellikle de köpekler için de geçerlidir. Yavruyu tanıştıracağımız köpeklerin ve 

diğer hayvanların, buna uygun karakterde ve yumuşak başlı olduklarından, köpekte travma 

oluşturacak bir harekette bulunmayacaklarından emin olmalıyız.  

 

Aşı dönemi sağlıklı bir şekilde atlatıldıktan sonra köpeğimizin farklı ortamlar ile tanıştırılması 

da sosyalleştirme çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Burada dikkat edilmesi ve akıldan 

çıkarılmaması gereken şey, yavaş olmaktır. Yavruyu farklı ortamlara, seslere, kokulara 



alıştırırken asla aceleci davranılmamalı ve kesinlikle zaten endişeli olan yavrunun korkmasına 

müsaade edilmemelidir. Bu çalışmalarda her farklılık ile temas yaşanırken yavrunun bolca 

ödüllendirilerek, tecrübelerin olumlu olarak pekiştirilmesi, süreci köpek içinde bizler için de 

daha kolay ve zevkli bir hale getirecektir.  
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