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Pet sağlõğõ ve bakõmõ hakkõnda daha detaylõ bilgi için bizi her
zaman arayabilirsiniz:

Diğer ücretsiz kitapçõklarõmõzõ da kliniğimizden temin
edebilirsiniz.

Parayla satõlmaz

Bu kitapçõk Yeşil Park Veteriner Kliniği tarafõndan kedi sahibi
olan veya olmak isteyen hayvan severlere yardõmcõ olmak
amacõyla hazõrlanmõştõr.

2

3

Öncelikle yeni dostunuzla uzun bir birlikteliğe adõm attõğõnõz
için sizi tebrik ederiz. Bu kitapçõkta yeni yavru veya yetişkin
kedi sahiplenen ve her şeyin pürüzsüz gittiğinden emin olmak
isteyenler için tavsiyeler ve hayat kurtaracak bir takõm bilgiler
bulacaksõnõz. Eğer kediniz sokaktan geliyorsa bilin ki hastalõklar
için risk altõndadõr. Sokak, kedi ve onun bağõşõklõk sistemi için
bir stres ortamõdõr. Tõpkõ bizlerde stresli durumlarda olabileceği
gibi, onu çevresinde olup biten olumsuz koşullara dayanõksõz
hale getirir. Lütfen sabõrlõ olun ve bir kedi sahiplenerek
mükemmel bir şey yaptõğõnõzõ unutmayõn ve kedinize sağlõğõna
kavuşmasõ için yardõmcõ olun.

Önsöz
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3 haftadan küçük kediler kendi vücut õsõlarõnõ kontrol
edemezler. Altlarõna yerleştirdiğiniz õsõtõcõ pedin üzerine en az

SICAKLIK VE İLK YARDIM
Eğer kedi yavrusu üşüyorsa onu hemen ama nazikçe
õsõtmalõsõnõz. Onu havluya sarõlmõş bir õsõtõcõ pedin üzerine
koyun. Sõcak su torbasõnõ da havluya sararak 38 derece olacak
şekilde kullanabilirsiniz. Bir çok Veteriner Hekimin de üşümüş
yavru kedileri õsõtabilecek inkübatörleri bulunur. Onu tamamen
õsõnõncaya kadar beslemeyin, üşüdüklerinde gereği gibi sindirim
yapamazlar.
Gerekirse
dudaklarõna
%5
oranõnda
şekerlendirilmiş sudan birkaç damla damlatabilirsiniz.

Terk edilmiş bir kedi yavrusunu almalõ mõyõm?
Bir yuvayõ rahatsõz etmeden önce kedi yavrularõnõn gerçekten
terk edilmiş olduğundan emin olmalõsõnõz. Anne kedinin o
sõrada orada bulunmamasõ kedilerin terk edilmiş olduğunu
göstermez. Eğer kedi yavrularõ temiz, tombul ve sessiz bir
şekilde yõğõn halinde uyuyorlarsa yakõnlarda bir anneleri
olabilir. Terk edilmiş yavrular kirli olur, yuva kirlenmiştir,
yavrular aç olduklarõndan sürekli ağlõyor durumdadõr.
Yavrularõn anneden ideal ayrõlma zamanõ 5-6 haftalõktan
sonradõr. Bununla birlikte vahşi karakterli kedilerin yavrularõ
mümkünse 4 haftalõkken annelerinden ayrõlmalõdõr. Bu
yaştayken onlarõ ehlileştirmek daha kolay olur ve 4 hafta
boyunca anne sütünden almalarõ gereken antikorlarõ almõş
olurlar. Büyüdükçe onlarõ ehlileştirmek daha zorlaşõr, 8
haftalõktan büyük ve hiç insanla temasta bulunmamõş yavrularõ
evcilleştirmek aylar alõr, tabii eğer yapõlabilirse…

ÖKSÜZ KEDİ BAKIMI
Eğer annesi tarafõndan terk edilmiş bir yavru bulduysanõz ve
onu büyütmek istiyorsanõz muhtemelen bunu nasõl
yapacağõnõzla ilgili birkaç sorudan fazlasõna sahipsiniz. Bu
bilgiler umarõz ihtiyacõnõz olan cevaplarõ bulmanõzda yeterli
olacaktõr.
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Onlarõ bir Veteriner Hekime götürüp genel kondisyonlarõnõ ve
su kaybõ olup olmadõğõnõ kontrol ettirmek çok zekice bir
davranõş olur. Mümkünse dõşkõ örneği alarak barsak kurtlarõna
ve parazitlere karşõ test ettirin. Küçük kedi yavrularõ her zaman
dehidrasyon (su kaybõ) riski taşõrlar ve bu olay çok çabuk
gelişebilir. Bu durumda bir doz deri altõ sõvõ enjeksiyonu
gerekir. Bunun için Veteriner hekiminizle mutlaka görüşün.
Bir çok Veteriner Hekim, eğer bir yavru kediyi sokaktan
kurtardõğõnõzõ söylerseniz size yardõmcõ olacak ve alacağõnõz
hizmetlerde size büyük kolaylõklar sağlayacaktõr ve tavsiyeler
vererek yardõmcõ olacaktõr. Bu noktayõ atlamayõn. Aynõ
zamanda bölgenizde bulunan barõnak veya bu tür
organizasyonlarla temas kurabilir, kendi yavru kedinizi
yetiştirmek için onlarõn bünyesinde bir bakõcõ olup
olamayacağõnõzõ sorabilirsiniz
Eğer yavru kedi veya kedilerinizi kendiniz beslemeyi
düşünüyorsanõz, yapõlacak en iyi şey hala emzirmekte olan bir

Kedi yavrularõ bir kutu veya kedi yuvalarõnda, sõcak, hava
cereyanõndan uzak, ve diğer hayvanlardan tamamen izole bir
yerde tutulmalõdõr. Kutuyu dõştan bir havlu veya battaniye ile
sarõn, içine koyduğunuz bir havlu veya kumaş da onlarõ sõcacõk
tutar. Yuvalarõndaki yataklarõ her gün değiştirin, dõşarõda kendi
başlarõna gezebildikleri zamana kadar bunlarõ uygulayõn.
Büyüdükçe egzersiz yapabilecekleri, oynayabilecekleri ve
keşfedebilecekleri daha fazla odaya ihtiyaç duyacaklar. Bunun
için kullanõlmayan yedek bir banyo ideal olabilir.

iki kat havlu koyun veya pedi havluya tamamen sarõn. Yavrular
kenara doğru ilerlerse ortamõn fazla sõcak olduğunu
anlayabilirsiniz. Yavrular 4-5 haftalõk oluncaya kadar õsõtõcõ ped
kullanõlmalõdõr, Bir süre sonra onlarõn pedden uzaklaştõğõnõ
görerek artõk õsõtõcõ pede gerek kalmadõğõnõ anlayabilirsiniz.
Bunun bir alternatifi olarak bir çok bakõcõnõn tercih ettiği gibi,
õsõtõcõ bir lambayõ yuvalarõnõn üstüne yerleştirebilirsiniz.
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Her beslemeden sonra biberon ve başlõğõ kaynatarak sterilize
edin. Mama oda sõcaklõğõna kadar õsõtõlmalõdõr. Bunu, biberonu
mikrodalga fõrõnda 10 saniyeden fazla kalmayacak şekilde
õsõtarak (asla kaynamasõna izin vermeyin), veya sõcak su dolu
bir kabõn içine biberonu birkaç dakika koyarak yapabilirsiniz.
Her beslemeden önce ellerinizi de bir antibakteriyel ile veya

Hazõrladõğõnõz biberon başlõğõnõn deliği, biberon ters
çevrildiğinde mamanõn yavaşça akmasõnõ sağlayacak şekilde ve
büyüklükte olmalõ. Çok küçük bir biberon deliği, mamalarõnõ
içebilmek için yavrularõn çok uğraşmasõna ve yeterli mamayõ
alamadan yorulmalarõna sebep olur. Deliğin fazla geniş olmasõ
ise ağõzlarõna çok fazla mamanõn çok hõzlõ akmasõna sebep olur.

BESLEME
Ne yazõk ki inek sütü yavru kedilerin beslenmesinde yetersizdir
ve onlarõ yavaş yavaş açlõktan öldürür. Eğer yakõnlarõnõzda bir
evcil hayvan dükkanõ yoksa bizim “acil durum kedi mamasõ”
tarifimize başvurun. İlk satõn alacağõnõz şey bir yavru kedi
biberon kiti olmalõ. Bu kit bir biberon şişesi, birkaç biberon
başlõğõ (emzik) ve bir temizleme fõrçasõ içerir. Makasla bir
emziğin ucuna “X” şeklinde bir kesik atõn. Toz şeklinde ve
gerektiğinde sulandõrõlan hazõr öksüz yavru kedi mamalarõ daha
ekonomiktir.

Bu neden çok önemli?
Anne sütünün sağladõğõ, hastalõklara karşõ oluşan bağõşõklõk
yavru kedileri 6 ila 14 haftalõk oluncaya kadar korur. Bu
bağõşõklõğõ almayan kedi yavrularõ (annelerinin antikorlarõ ile)
büyük dezavantaj taşõrlar ve büyük masraflarla tõbbi bakõm
yaptõrmak zorunda kalabilirsiniz. Bölgenizdeki barõnak veya bu
tür organizasyonlar yavrular sütten kesildiğinde anne kediye
yer bulmanõza yardõm edecektir.

anne kedi bulmaktõr. Bölgenizdeki barõnak veya veteriner
klinikleri bu tür size bu konuda yardõm edebilir.
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Eğer kedi yavrusu biberonu kabul etmezse ya da emmezse
alnõnõ enerjik şekilde ovun veya sõrtõna masaj yapõn. Bu işlem
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Küçük yavru kediler anne kedinin memelerine kilitlenmeye ve
sõk sõk az miktarlarda emmeye alõşmõşlardõr. Eğer yavru
kedilerinizin
bir
defada
gereğinden
az
yediklerini
düşünüyorsanõz öğün sayõsõnõ artõrabilirsiniz.
Eğer birkaç kedi yavrusu besliyorsanõz bu konuda daha
şanslõsõnõz, sõrayla hepsini beslediğinizde tekrar başa dönüp
gerekli miktarlarõ alõncaya kadar sõrayla beslemeye devam

Emzirirken gerçek bir vakum etkisi hissedeceksiniz. Kedinin
midesine hava girişini önlemek için biberonu 45 derece açõyla
ve hafifçe çekerek tutun. Bu şekilde yavru kedinizin istediği
hõzda emmesine izin vermiş olursunuz.

Yavru kedinin ağzõnõ parmağõnõzõn ucuyla dikkatlice açõn ve
biberonun emiğini ağzõna doğru kaydõrõn. Bu şekilde emziği bir
kez alõnca, daha sonra hevesle emziği arayacaktõr.

Bir kedi yavrusu günde, 2 gr vücut ağõrlõğõ için 8 ml mama
almalõdõr. Biberonlar dereceli olduğundan ne kadar yediğinin
kaydõnõ tutmak kolaydõr. Her gün ne kadar mamaya ihtiyaçlarõ
olduğunu hesaplamak için kedi yavrularõnõ her gün veya gün
aşõrõ tartõn. Mutfak tartõsõ bu amaçla kullanõlabilir. Bir
haftalõktan küçük yavrular her 2-3 saatte bir beslenmelidir. 2
haftalõkken 4-6 saate çõkarõlabilir. 3 haftalõktan sonra sütten
kesilinceye kadar her 6-8 saatte bir beslenmelidir. Belirtilen
miktardaki günlük yiyecekleri miktarõ öğünlere bölün, bu
şekilde her sefer ne kadar yiyeceklerini bileceksiniz. Çok zayõf
veya iyileşmekte olan kedi yavrularõ daha fazla miktarda ve sõk
sõk yiyebilirler.

Eğer kedi yavrusu emmede zayõf kalõyorsa ve besleme
çabalarõnõz birkaç denemeden öteye gitmediyse bu bir hastalõk
göstergesi olabilir. Bu durumda onu hemen bir Veteriner
Hekime götürmelisiniz. Bazõ kedilerin kazayla mamayõ
akciğerlerine çektiği bildirilmiştir. Böyle bir durumla
karşõlaşõrsanõz onu hemen bacaklarõndan tutarak baş aşağõ
çevirin ve öksürüğü geçene kadar öyle tutun.

Bir çok bakõcõ yavrularõn bulunduğu yerde bir tişört, svetşört
veya bir önlük bulundurarak her beslemeden önce giyerler.
Bazõ virüsler giysilerde yaşayabilirler.

Yavru kedinin beslenme pozisyonu çok önemlidir: bu, anne ve
yavrular arasõndaki karşõlõklõ sevginin oluştuğu olaydõr. Herkesin
değişik biberonla besleme stili vardõr. Yavru kediler eğer daha
önce bir anne kediyi emdilerse bu pozisyona benzer bir
pozisyonda beslenirken rahat ederler. Pozisyonlardan biri
kediyi karõn üstü, bir havlu veya rahatça kavrayabileceği bir
kumaşõn üstüne koyun, kedi yavrusu bu kumaş ya da havlunun
üzerinde içgüdü olarak yaptõğõ patileriyle ovma hareketlerini
yapabilir. Ayrõca bağdaş kurup bacaklarõnõzõn üzerine kediyi
koyarak yere oturabilirsiniz. Kedi yavrusunun bacaklarõnõza
istediği pozisyonda yatmasõna ve patilerini koymasõna izin
verin. Bu pozisyonda kucağõnõza bir havlu koymayõ unutmayõn
ve her gün temiz, yeni bir havlu kullanõn.

anne kedinin onu temizlemesinin bir kopyasõdõr ve onu emme
isteğini uyarabilir. Bazen yavru kediden emme içgüdüsünün
ortaya çõktõğõnõ ve emmeye hazõr olduğunu belirten sesler
duyabilirsiniz. Bazen kedi yavrularõ çok seçici olabilir, iki çeşit
biberon emziği vardõr, bunlardan biri uzun diğeri ise daha
kõsadõr. Kedinizin hangisini tercih ettiğinden emin olun.

çok az çamaşõr suyu eklenmiş su ile yõkayarak sterilize
etmelisiniz. Bunu yavrularla her işiniz bittiğinde de
tekrarlarsanõz iyi olur. Bu şekilde yavru kediler ve sizin kendi
evcil hayvanlarõnõz diğerlerinin mikroplarõndan korunmuş
olacaktõr. Bunu yapmanõn bir yolu da bir kutu steril lateks
eldiven alõp her beslemede yeni bir çift kullanmaktõr.
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Kediler yaklaşõk 4 haftalõk olduklarõnda kum kabõnõn harika
dünyasõnõ keşfetmeye genellikle hazõrdõrlar (siz de masaj
görevinizden özgür olmaya). Her yemekten sonra onu tuvalet

Herhangi bir yaştaki yavru kedinizde pire veya kire pisliği
görürseniz onu hemen pirelerden kurtarmalõsõnõz. Bir kedi
yavrusu pire nedeniyle kolaylõkla kansõz kalabilir ve bu da onun
hayatõnõ tehlikeye sokabilir. Önce bir pire tarağõ kullanarak
tüylerinden mümkün olduğu kadar fazla kir ve pireyi
temizlemeye çalõşõn. Veteriner Hekiminizden çok küçük yavru
kediler için kullanõlabilecek bir pire spreyi isteyin. Her zaman
pire ilaçlarõnõn üzerinde yazan uyarõlarõ okuyun ve hangi

Kulaklarõnõn da periyodik olarak temiz olup olmadõğõnõ kontrol
etmelisiniz. Özellikle yavruyu sokaktan kurtardõysanõz kulak
uyuzu olup olmadõğõnõ kontrol etmelisiniz. Kulak kiri bir parça
pamukla veya pamuklu çubukla kolayca temizlenir; eğer kulak
uyuzunu belgeleyen kahve telvesi şekline kulak kiri görürseniz
Veteriner Hekiminize başvurun.

TEMİZLİK VE PİRE KONTROLÜ
Her
besleme
sonrasõnda
tüm
vücutlarõnõ
komple
temizlemelisiniz. Bunu temiz bir bezi õslatarak kõsa darbelerle
aynõ anne kedinin yalamasõ gibi silerek yapabilirsiniz. Bu
onlarõn tüylerini temiz tutar, onlara nasõl yalanacaklarõnõ
öğretir, ve ihtiyaç duyduklarõ anne dikkatini ve ilgisini
hissetmelerini sağlar. Yavru kediler sõk sõk kirlenir ve iki tuvalet
masajõ arasõnda pisliğe bulanabilirler. Bu durumda kirli
bölgelerini musluğun altõnda yõkayabilirsiniz ama diğer
bölgelerini õslatmamaya çalõşõn. Basit bir alt yõkama işlemi
genellikle işe yarar ancak eğer 1 haftalõktan büyük bir
yavrunun vücudunun yarõsõndan fazlasõnõ yõkamak zorunda
kalõrsanõz, saç kurutma makinesinin düşük konumunda ve
dikkatli olmak koşuluyla, yüz bölgesinden uzak tutarak
kurutabilirsiniz.

kabõna koyun ve neler olduğuna bakõn. Eğer tam olarak ne
yapacaklarõnõ bilemezlerse patilerini tutup kumu nasõl
kazacaklarõnõ göstermeye çalõşõn. Bu şekilde onlar ne
yapacaklarõnõ kolaylõkla anlayacaklardõr.

Kedi yavrularõ neredeyse her uyarõlmada idrar yaparlar. En az
günde bir defa dõşkõ yapmalõdõrlar. Uyarõ için masaj yaparken
içinizden yavaş yavaş 60’a kadar sayarsanõz işinizin bittiğinden
ya da bir şeylerin yolunda gitmediğinden emin olabilirsiniz.

TUVALET EĞİTİMİ
Doğal olarak anne kediler yavrularõnõn arkalarõnõ yalayarak
dõşkõ ve idrar çõkõşõnõ uyarõrlar. Eğer yavrularõn yeni annesi
sizseniz tahmin edin bu görevi kim yapacak? Her öğünden
sonra õlõk suyla õslatõlmõş bir pamuk parçasõ veya kağõt mendil
ile karnõn alt bölgesine, genital bölgeye ve anüs bölgesine
hafifçe masaj yapõn. Gerektiği kadar masaj yaptõğõnõzdan emin
olun, fazlasõ bölgede tahrişe neden olur. Çõkmayan kirlere ve
sürtünme nedeniyle oluşan yaralara dikkat edin.

Kedi yavrularõnõn doyduktan sonra bile kardeşlerini ya da
parmağõnõzõ emmeleri doğaldõr. Bu hareket diğerlerinin
derilerine ya da tüylerine zarar vermediği, irrite etmediği
sürece zararsõzdõr.

edebilirsiniz. İlk kediyi emmeyi bõrakõncaya kadar besleyin,
ikinciye geçin, ve bu şekilde devam edin. Sonra ilk kediye
tekrar dönün ve bu döngüyü tekrarlayõn. Genellikle 2-3 turdan
sonra kediler bir defada almalarõ gereken miktarõ almõş olurlar.
Doyduklarõnda ağõzlarõnõn kenarõnda birkaç mama kabarcõğõ
kalõr ve karõnlarõ şişer. Besledikten sonra aynõ bebek gazõ
çõkartõr gibi onun gazõnõ çõkarõn. Onu omzunuzun üzerinde
tutarken sõrtõnõ hafifçe ovun. Yavru kedinizi gereğinden fazla
beslemeyin, aksi halde ishal veya başka problemler ortaya
çõkabilir. 4 haftalõktan küçük yavrular beslenip doyduktan sonra
mutlu bir şekilde uykuya dalacaklardõr. Daha büyük olanlar
ciddi oyunlar ve kucaklanmak isteyeceklerdir.
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SÜTTEN KESMEK
Katõ yiyecekler yemesi yaklaşõk 4. haftadan itibaren başlar,
ama unutmayõn, bazõ kedi yavrularõnda bu süre daha uzundur,

Göbekleri her zaman tombul olmalõdõr; eğer göbeğini iki
parmağõnõz arasõnda sõkmaya çalõşõrsanõz veya parmaklarõnõzõ
yavaşça bir araya getirmeye çalõşõrsanõz bunu YAPAMAMANIZ
gerekir. Onun gereği gibi su kaybetmemiş olduğundan emin
olmak için ense bölgesindeki derisini yukarõ doğru çekin. Eğer
güzelce eski haline dönüyorsa su kaybõ yoktur. Eğer eski haline
dönmüyorsa ya da yavaş dönüyorsa en azõndan bir doz deri
altõ sõvõ enjeksiyonuna ihtiyacõ vardõr.

AĞIRLIK ARTIŞI
Yavru kediler genellikle günde 1 gram veya haftada 8 gram
alõr. Onlarõ her gün aynõ saatte bir mutfak tartõsõ ile tartõn. 24
saatten sonra ağõrlõk artõşõndaki yetersizlik veya ağõrlõk azalmasõ
görürseniz acilen veteriner hekiminizle bağlantõya geçin.

Yavru kedinizde aranabilecek diğer deri hastalõklarõ mantar ve
uyuzdur. Eğer normalden fazla kaşõnõyorsa ve tüylerinde
bölgesel dökülme varsa kediyi diğerlerinden hemen ayõrõn ve
tedavi için Veteriner Hekiminize başvurun.

1. Biberonunu kuvvetlice ve sõk sõk õsõrõyorsa
2. Parmağõnõzdaki mamayõ yalayabiliyorsa artõk katõ gõdalar da
yemeye başlayabilir. İkinci adõm ise bir kaşõğõn içinden
biberon mamasõnõ yemesidir. Bunu da başardõğõnda aynõ
mamayõ tabaktan yemeye başlayabilir.

Spreyi kullandõktan sonra hassas bir sabunla onu
yõkayabilirsiniz ama suyun yeterince õlõk olduğundan ve
yavruyu üşütmediğinden emin olun. Sonra onu kurutun, eğer
yeterince büyükse saç kurutma makinasõ kullanabilirsiniz, veya
havlu ile kurutup onu bir kutuya koyun ve uzaktan saç
kurutma makinesini ona doğrultup sõcak hava ile dikkatlice
kurutun.
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BÜYÜMEDEKİ DÖNÜM NOKTALARI
Kedi yavrularõ doğduklarõnda 4-8 gramdõr. İlk hafta vücut
ağõrlõklarõ iki katõna çõkmalõdõr.

Mamalarõndaki değişikliklerin kolayca ishale neden olabileceğini
unutmayõn ve bu dönemde dõşkõlarõna dikkat edin. İshal tedavi
edilmezse yavru kedinin hayatõnõ tehdit edebilir. Genellikle
Veteriner Hekiminiz tarafõndan verilmiş bir ya da birkaç
antibiyotik dozu iyileşmelerini sağlayacaktõr.

Bazõ kedi yavrularõ yeni beslenme düzenine hemen alõşõrlarken
bazõlarõnõn alõşmasõ günler alabilir, yeterli besini aldõğõndan
emin olana kadar biberonla beslemeyi bõrakmayõn. Biberon
mamasõnõ, diğer mamayõ yemeye alõştõkça azaltõn. Eğer kuru
mama veriyorsanõz õslatarak verin çünkü 8 haftadan önce kuru
mamayõ iyi çiğneyemezler.

Bu aşamada hazõr yavru kedi mamasõnõ biberon mamasõyla
karõştõrabilirsiniz. Ayrõca Hill’s a/d mamasõnõ da kullanabilirsiniz.
Sonuçta konserve yavru kedi mamalarõ ile biberon mamasõnõ
karõştõrõp yavaş yavaş biberon mamasõnõn oranõnõ azaltõn ve
sadece hazõr mamayõ yitene kadar buna devam edin. Bu
dönemde ağõrlõk artõşõnda azalma ve ishale rastlanabilmektedir.

özellikle yanlarõnda onlara katõ yiyecekler yemenin ne kadar
güzel bir şey olduğunu gösterebilecek bir anne kedi yoksa.
Yavru kedinin yemeye hazõr olduğunu anlayabilmenizin iki yolu
vardõr:

yaşlarda kullanõlmasõnõn güvenli olabileceğini öğrenin. Spreyi
uyguladõktan sonra yavruyu yaklaşõk 20 dakika kuru bir
havlunun üzerine koyun. Daha sonra üzerinden çõkan ölü veya
ölmekte olan pirelerin bulunduğu havluyu atõn.
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Yavru kedilerin çeşitli oyuncaklarla oynamasõ da önemlidir,
becerilerinin gelişmesini ve yavru kedinin size daha fazla
bağlanmasõnõ sağlar.

SEVGİ VE İLGİ
Bu kõsõm işin kolay tarafõdõr. Duygusallõk ve fiziksel yakõnlõk bir
kedi yavrusu için yiyecek ve sõcaklõk kadar gereklidir. Onu sõk
sõk okşayõn ve size sokulmasõna izin verin. Bu erken başlayan
sõcak ilginin büyüdüğünde de içgüdü olarak nasõl devam
ettiğine şaşõracaksõnõz. Bu şekilde büyütülen kedilerin
sahiplerine çok daha bağlõ, daha sadõk, sevecen ve daha zeki
olduğu kanõtlanmõştõr.

İlk karma aşõsõ 6 ila 8. haftalarda verilmelidir. Kedi lösemi aşõsõ
(Leukemia) 8. haftada yapõlmalõdõr. Aşõ programõ için Veteriner
Hekiminize başvurun çünkü program ve aşõ tipleri değişiklik
gösterir. 8-9 haftalõkken sahiplendirmek için yeterli büyüklüğe
ulaşmõşlardõr. Eğer sahiplendirmeyi amaçlõyorsanõz bunu 8
haftalõktan önce yapmayõn.

6. haftada yuvarlak solucanlara karşõ ilk tedavi yapõlmalõdõr.
İkinci dozu ve şeritlere karşõ ilk dozu da 8. haftada
yapõlmalõdõr.

İki haftalõkken kulaklar dikilmeye başlar. Yaklaşõk 3 haftalõkken
yürüme denemeleri başlar. 4. haftada birbirleriyle oynamaya
başlarlar ve dişleri gelişir.

Gözler 3-4 haftalõk olana kadar mavi kalõr, ancak 3 aylõk olana
kadar gerçek göz rengi ortaya çõkmaz.

Gözler 7-10 günlükken açõlõr. Eğer göz kapaklarõnõn içi irinle
dolu gibi görünüyorsa veya hala sõkõ sõkõ kapalõysa Veteriner
hekiminize başvurmanõzda fayda vardõr çünkü daha ciddi bir
göz enfeksiyonu olabilir.
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Bu malzemeleri iyice karõştõrõp õlõk halde kullanõn. Buzdolabõnda
saklayõn.

FORMÜL 1
16 gram homojenize (UHT) süt
2 yumurta sarõsõ
1 çay kaşõğõ zeytin yağõ
1 damla pediatrik vitamin (bebek vitamini)

İnsanlar için bebek biberon mamalarõnõ iki kat yoğun
hazõrlanarak (bebek mamalarõ yavru kediler için yeterli besin
maddesi içermediğinden) yavru kedilere verilebilir. Unutmayõn
ki aşağõdaki acil durumlar için hazõrlanmõş yavru kedi mama
tarifleri, evcil hayvan dükkanõndan hazõrlarõ temin edilinceye
kadar verilmelidir. Bunlarõn hiç biri uzun vadede bir yavru
kediyi sağlõklõ beslemeye yetecek düzeyde değildir.

ACİL BİBERON MAMASI TARİFLERİ
Evcil hayvan dükkanlarõ kapalõysa ve sizin aç yavru kedileriniz
varsa asla korkmayõn!

Terkedilmiş bir kedi yavrusunu almak çok harika ve eğitici bir
sorumluluktur. Bravo!

SON BİR DÜŞÜNCE
Bütün bunlarõ uygulamak göründüğünden çok daha kolaydõr.
Emmekte olan yavrulara bakmak sevgiyle yapõlan bir iştir ve
neredeyse herkes bu işi üzerine alabilir. Her şeye rağmen bu
zor bir iştir ve işler bazen bizim kontrolümüzden çõkabilir. Bir
kedi yavrusunu kaybederseniz asla kendinizi suçlamayõn.

Yaklaşõk 6 haftalõk olan kedi yavrularõnõ diğer kediler ve hatta
köpeklerle bir araya getirmenin bir sakõncasõ yoktur.

Eğer yavru kedinizi sõcak ve rahat tutmada sorun yaşõyorsanõz
Veteriner Hekiminizle temas kurun.
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Sõcaklõk aynõ zamanda cereyansõz bir ortam anlamõna da gelir.
Daha büyük bir kedinin sadece uygun sõcaklõkta ve rahat bir
mekanda olduğundan, çekilip dinlenebileceği rahat bir yeri
olduğundan emin olun yeter. 4 aylõktan küçük kediler için
ortam cereyansõz olmalõ, kutu/kafes/yuva/küçük bir oda yani
onu hava cereyanõndan koruyacak bir engel bulunmalõdõr.

1.SICAKLIK
6 haftalõktan büyük kedilerde önemli olmasa bile bebeklerde
çok önemlidir! Unutmayõn SICAK bir ortam bir kedi yavrusu
için her şeyden öncelikli ve önemlidir. Yavrular annenin onlar
için sağladõğõ 39 derecedeki ortama alõşõklardõr, ve biz de bu
ortamõ elimizden geldiğince taklit etmeye çalõşmalõyõz. Emme
yaşõndaki yavru kediler bölümünde bunu ileri düzeyde
inceleyeceğiz.

Her kediye uygulanmasõ gereken bazõ temel kurallar vardõr.
Bazõ temel kurallar açõklamalarõyla birlikte listelenmiştir.
• SICAKLIK
• TEMİZLİK
• VÜCUTTAKİ SU DURUMU
• NORMAL DIŞKI VE İDRAR

Eğer zaten kedi besliyorsanõz bunun 10 da 9unu öğrenmişsiniz
demektir. Daha önce kedi beslememiş olsanõz bile bu
kitapçõktaki bilgiler açõk ve genel bilgilerdir. Bilinecek en önemli
şey de bu kedilerin sizin kapõnõza gelene kadar çok zor bir
hayatõ olduğudur. En olasõ zorluklar ise yetersiz beslenme,
berbat bir yaşam tarzõ veya birisinin onu bu kötü şartlarõn
ortasõna atmõş olmasõdõr. Bu da genç bir hayata pek iyi bir

TEMEL BİLGİLER
Yavru bir kedinin sağlõğõnõ gözlemleme hakkõnda biraz bilgi
vereceğiz. Neden gözlemleme yeni bakõcõ ve kedi sahipleri için
çok önemlidir? Çünkü kediler yõrtõcõ hayvanlarla dolu bir
dünyada, doğanõn en küçük tek yõrtõcõ türleridir; ve hayatta
kalabilmek için her hastalõğõ pratik olarak son ana kadar
saklama özelliği taşõrlar. Eğer bunu açõğa vursalardõ, doğada
zayõf veya hasta görünerek kendilerinden daha büyük bir
yõrtõcõya hemen yenik düşerlerdi. Bu özellikleri doğal yaşamda
çok işlerine yarar ama bizlere onlara bakarken büyük engel
teşkil eder, çünkü hastalõklarõnõ gizlemede çok çok
başarõlõdõrlar. Bu nedenle onlardaki hastalõk belirtilerini
bulabilmek için yõğõnla bilgi okuyacaksõnõz. Her zaman güvenli
olan yolu uygulamanõz, onlarda normalden en ufak bir sapma
bile görseniz hemen bunu bildirmeniz en iyisidir. Çoğunlukla
her şey normal gözükecektir ama bizim için en büyük başarõ
hastalõklarõn önüne geçmektir.

Eğer kabõz olurlarsa sorun çözülene kadar her yavrunun o
günlük mamasõna 1 damladan fazla olmamak koşuluyla zeytin
yağõ ekleyin. Beslemeden önce sõcaklõğõnõ kontrol edin.

Beslenme zamanõ geldiğinde mamanõn tahminen yarõsõnõ eşit
miktarda kaynar suyla karõştõrõn. Günde bir kez her yavrunun
yemesi gereken miktara bir damla bebek vitamini karõştõrõn.

başlangõç sayõlmaz. Bizim başarõmõz ise onlara insanlarõn
(özellikle bizim) ne kadar iyi olduğunu gösterebilmemizdir. Biz
onlarõ yetiştirmeli ve daha önce görmedikleri sevgiyi
göstermeliyiz. Bu nedenle okumaya devam edin ve onlara iyi
birer bakõcõ olun.

Vücuttaki su durumunu kontrol etmek, nasõl yapõlacağõnõ
anlatmaktan çok daha kolaydõr. Eğer kendi derinizi yukarõ
doğru çekerseniz hemen eski yerine döndüğünü göreceksiniz.
Vücudunda yeterli su bulunan bir kedinin derisi de hemen eski
haline döner.

Kriter şu olmalõ: Kedinizin tüm vücudunu iğrenmeden
öpebilmelisiniz. Bu size biraz gülünç gelebilir ve sizden
gerçekten bunu yapmanõzõ istemeyeceğiz. Ama bu sizi onlarõn
temizliğine çok dikkat etmenizi teşvik edecektir.
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1. Yavru ve yetişkin kediler kendilerini ve birbirlerini yalarlar.
Eğer tüylerine yapõşmõş mama artõğõ, dõşkõ veya mukus
varsa hayvan bunlarõ yalayarak kendini hasta edebilir.
2. Kõtõklaşmõş tüyler deriyi tahriş edebilir ve mantar
enfeksiyonuna karşõ deriyi hassaslaştõrõr.
3. Dõşkõ, idrar, süt ve mama artõğõ deride yanõklar oluşturabilir
ve bu da kediye çok gerekli olan vücut enerjisinin
azalmasõna neden olabilir.
4. Özellikle yavru kediler yalanmayõ annelerinden öğrenirler.
Eğer yavruyken kirli bir halde terk edilmişlerse bunu
kabullenirler ve hayatlarõ boyunca çok az yalanõrlar. Onlara
bir örnek göstermeliyiz ki ileriki yaşamlarõnda bu alõşkanlõğõ
sürdürebilsinler.
5. Bütün bunlarõn yanõnda vücudumuz kirlendiğinde ne
hissedebileceğimizi hepimiz biliriz. Elbette kediler de aynõ
şeyleri hissedeceklerdir. Nasõl bir bebeği her zaman
tertemiz tutmaya çalõşõrõz, kedi besleyenlerden de aynõ
özeni bekliyoruz.
•
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Mukuslu: Sarõmsõ/beyaz/yapõşkan materyal şiddetli barsak
irritasyonunu belirtir.
Kesinlikle anormal, acilen yardõm alõnmalõ.

Renk:
• Kanlõ: Dõşkõda gerçek kõrmõzõ kan varsa bu Panleukopenia
belirtisi olabilir.
Kesinlikle anormal, hemen Veteriner Hekime
başvurulmalõ.

İdrar ve Dõşkõnõn Renk ve Kõvamõ

4.NORMAL DIŞKI VE İDRAR
Özetleyelim ve diyelim ki: dõşkõ şekilli ve kahverengi olmalõ,
idrar sarõ olmalõ.

Hastalõk belirtisi taşõmayan sağlõklõ kedinizin derisini her gün su
durumu açõsõndan kontrol edin. Hemen eski halini alõyor olmasõ
gereklidir. Eğer almõyorsa Veteriner Hekiminize danõşõn.

3. SIVI DENGESİ
Bu başlõk gözünüzü korkutabilir ancak kesinlikle öyle değil. Su,
vücudumuzdaki bütün metabolik fonksiyonlarõ kontrol
ettiğinden yeteri kadar su şarttõr.

Kedinizin tüyleri her zaman kusursuz temizlikte, parlak ve
güzel görünümlü olmalõ. Hasta bir yavru kediniz varsa bile en
kõsa zamanda kusursuz bir temizliğe sahip olmasõ için özen
göstermelisiniz.

Bu neden bu kadar önemli? Sağlõkla ilgili birçok konu temizlikle
yakõndan ilgilidir:

6. Ve kendi kendinize bir sorun, kim pis bir kediciği kucaklayõp
sevmek ister? Onlar temiz olmalõ ki onlara sõcak
yaklaşabilelim.

2.TEMİZLİK
Hiçbir hayvan temizlik olmadan sağlõklõ yaşayamaz.

Sarõ: Neredeyse her zaman barsaktaki bakteriyel
dengesizliğin işaretidir. Eğer ishal de varsa genellikle
koksidiya denilen hastalõğa işarettir.
Veteriner Hekime başvurun.

Beyaz: Kesinlikle anormal bir renktir. Barsakta şiddetli
bakteriyel enfeksiyonun göstergesidir.
Kedinizin ölme tehlikesi olabilir. Acilen veteriner
hekiminizle görüşün.

•

•

Şekilli ama yumuşak: Normale yakõndõr. Eğer
yumuşamaya devam ederse Veteriner Hekiminize
danõşõn.

Diş macunu kõvamõnda: Hala normal şekildeyse
ancak en ufak darbeyle şeklini kaybediyorsa… Tedavi
için Veteriner Hekiminize danõşõn.

Köfte şeklinde: Kesinlikle şekilsiz
görünümünü alacak kadar kõvamlõ.

•

•

•
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köfte

Katõ: Normaldir, mutlu olun!

•

ama

Kuru/Sert: Anormaldir, genellikle su kaybõ vardõr.
Hemen yardõm alõn.

•

Kõvam:

Kahverengi: Normal renktir, mutlu olun!
Turuncu: Genellikle dõşkõda fazla safra
belirtisidir.
Veteriner Hekime başvurun.

•
•
olduğunun

Siyah: Dõşkõ gerçek siyah renkte ise ince barsak ve/veya
midede kanama olabilir.
Acilen veteriner hekiminizle görüşün.

•

Fõşkõrma tarzõnda: Hayvanõn kontrolü dõşõnda fõskiye
tarzõnda fõşkõrõyorsa,
Kesinlikle anormal, hayvan ölüm tehlikesi
taşõyor, hemen yardõm alõn!

Sõvõ: Anüsünden akan sõvõ şeklinde, cõvõksa, hatta
mukus da varsa,
Anormal, hayvan şiddetli risk altõnda ve acil
tedaviye ihtiyacõ var.

1 saniyede eski durumunu almasõ: Yeterli sõvõ
oranõdõr. Yine de eğer başka belirtiler varsa tedaviye
ihtiyacõ vardõr.
1-3 saniye içinde eski durumunu almasõ: Su kaybõ
vardõr. Hemen Veteriner Hekiminize danõşõn.
Kendi kendine eski halini almõyorsa: AŞIRI su
kaybõ var. Kediniz ÖLÜYOR olabilir. Acilen
Veteriner Hekime götürün.

•

•
•
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Hõzlõ ama hemen eski durumunu almamasõ: Sõvõ
oranõ dengelidir. Kedinizi bütün vücudunda sõvõ oranõnõn
yeterli olduğundan emin olmak için onu çok iyi
gözlemleyin.

•

Deri elastikiyeti:
• Hemen eski durumunu almasõ: Mükemmel sõvõ
dengesidir. Yine de vücutta fazla su birikmemesi için
dikkat edin.

Vücut Sõvõ Durumu

•

•

Anormal, kediniz önemli bir risk altõnda, hemen
yardõm alõn.

Sapsarõ: İdrar konsantredir. Hayvan bütün vücudu için
gerekli
sõvõnõn
hepsini
alamõyor
durumdadõr.
Acil tedavi gerekli.

Sarõ: Hafif konsantre idrar. Yakõndan gözlemleyin ve
başka bir işaret görürseniz hemen Veteriner Hekime
götürün.

Açõk sarõ: Hafif sulu bir idrar. Eğer bir böbrek hastalõğõ
yoksa vücut sõvõ dengesi yerindedir. Hasta, yaralõ ve risk
altõndaki kediler için bu renk idealdir.

Soluk sarõ: İdrar suludur. Eğer böbrek hastalõğõ yoksa
vücut sõvõ dengesi mükemmeldir. Zayõf ve yüksek risk
altõndaki hayvanlar için amaçlanan idrar rengidir. Ancak
vücutta fazla su toplanmasõ riskini göz önünde tutun ve
sadece hayvan tedavi altõndaysa bu idrar rengini
korumaya çalõşõn.

Neredeyse tamamen berrak: Çok sulu idrardõr.
Vücutta fazla suyun işaretidir. Sadece hayvan tedavi
altõndaysa idrar bu renkte olmalõdõr.

•

•

•

•

•
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Koyu sarõ/neredeyse kahverengi: Yüksek düzeyde
sõvõ kaybõ veya idrarda bilirubin bulunmasõ anlamõna
gelir.
Kediniz KÖTÜ durumda. Acilen yoğun tedaviye
ihtiyacõ vardõr.

•

İdrar Rengi:
• Kõrmõzõ/Koyu turuncu:
Büyük bir risk olduğunun işaretidir, acilen Veteriner
Hekime götürün.
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Yetişkin kedilerde olduğu gibidir, ancak genellikle bu yaşta
“ilginç” alõşkanlõklar edinecek kadar gelişmemişlerdir. Bu
nedenle normal bir su kabõ yeterli olacaktõr.

SU VERME

Kedilerin yeme alõşkanlõklarõnõ gözlemlemek ve bir azalma
olursa Veteriner Hekim yardõmõ almak zorunludur. Yavru
kedilerin yetişkinlere oranla çok daha az rezervi olduğundan
onlarõ yetişkin kedilerden çok daha fazla desteklememiz
gerekir.

Yaşlarõna göre yavru kediler günde 2-4 kez beslenir. Onlara,
açlõk durumlarõnõn derecesini ve bir alõşkanlõk edinmeleri
gerektiğini anlatabilmelisiniz.

BESLEME

Yavru kedinizi evde serbest bõraktõğõnõzda, onun evdeki diğer
kedinizi rahatsõz etmesine izin vermeyin (en azõndan
başlangõçta çok fazla bir araya getirmeyin). Eğer kediniz yeni
yavru kediye karşõ çok agresif davranõrsa onlara bakmak sizin
için çok zorlaşabilir.

7 gün izolasyon periyodu (yavru kedinizi eve aldõktan sonra
küçük bir yerde 7 gün tutulmasõ) yavru kedilerde yetişkinlere
göre daha önemlidir. Çünkü onlar yavru olduklarõndan
bağõşõklõk sistemleri daha zayõftõr ve herhangi bir
olumsuzluktan etkilenmeleri yetişkin kedilere oranla daha
muhtemeldir.

GİRİŞ

6 Haftalõktan 4 Aylõğa Kadar Olan Sağlõklõ Kedi
Yavrularõnõn Sağlõlarõnõ Korumak

Neden 7 gün? Çünkü kedilerde gribe neden olabilecek bir çok
virüs 3-6 gün kuluçka dönemine sahiptir. Bu nedenle, eğer 7
23

Bu nedenle 7 gün ev içinde bir yerde kedinizi izole etmenizi
öneriyoruz. Yeni kedinizi, diğer kedilerinizden uzakta boş bir
oda veya banyoda tutun. Başka kediniz olmasa bile bunu
uygulayõn çünkü eğer kedinizde bir hastalõk çõkarsa bütün eve
bulaştõrmasõnõ istemeyiz. Normalde banyoda belirli saatlerde
bulunabildiğiniz için banyo bu uygulama için oldukça uygun bir
yerdir. Bu da ona yeterince vakit ayõrmanõzõ ve sevmenizi
sağlayacaktõr.

EVLE TANIŞTIRMA

Bu bölüm 4 aylõktan büyük her kedinin bakõmõnõ içerir. Sağlõklõ
bile olsalar, siz onu sahiplenene kadar stresli ve zor bir
yaşamlarõ olduğunu unutmamalõsõnõz. Örneğin sõnav zamanõ
veya işinizde önemli bir toplantõda strese girip eve gelip
dinlendiğinizde atlatamayõz, soğuk algõnlõğõ veya gribe
yakalanabiliriz. Aynõ durum kediniz için de söz konusudur.

4 Aylõktan Büyük Sağlõklõ Kedilerin Sağlõklarõnõ
Korumak

Yetişkin kediler için yapõlan listenin aynõsõdõr. Ancak yavru
kedilerin kondisyonundaki en ufak bir değişiklikte çok daha
dikkatli olmalõyõz.

TEHLİKE İŞARETLERİ

Erişkin kedilerin çoğunda idrar ve dõşkõ kõvam ve miktarõndaki
küçük değişiklikler fazla problem yaratmaz. Ancak bu yavru
kedilerde geçerli değildir ve biz onlarõn hayatlarõna zorluklarla
başlamasõna şans veremeyiz.

TUVALET
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Bu teknik özellikle birkaç kediyi ard arda sahiplenecekseniz çok
yardõmcõ olur. Eve yeni bir kedi getirdiğiniz her sefer, yeni
gelen kedi sinirlidir, diğer(ler)ine tõslar, mevcut kediniz de bu
nedenle alõngan olur ve strese girer. O zaman mevcut kedinizi
aşağõdaki gibi hissettirdiğinizden emin olun;
1. O kainatõn kralõ/kraliçesidir.
2. Yeni kedi onun yaşam tarzõnda küçük bir sõkõntõdõr.
3. Yeni kediler o kadar da kötü değiller, sadece biraz
komik kokuyorlar.

Ancak, eğer önce kapõnõn altõndan tanõşmalarõna izin verirseniz,
birbirlerini koklayacaklardõr. Ve birbirlerini kabul etme
konusundaki şansõnõz çok daha fazla olacaktõr. Birbirlerine
tõslayabilirler, ancak göremediklerinden kin tutmazlar.
Genellikle 7 günlük izolasyon süresince Kapõ altõndan agresiflik
yapmaktan vazgeçerler, birbirlerinin kokularõna alõştõklarõnda
görüşmelerine
izin
verebilirsiniz.
Eğer
hala
sinirli
davranõyorlarsa sadece kapõyõ kapatõn ve daha sonra tekrar
deneyin. Bu kadar basit.

İzolasyonun bir amacõ da yeni kedinizin diğerleriyle olan
sosyalizasyonudur. Kedileri ayrõ tutmak gerektiği, böylece
onlarõn daha iyi anlaşacağõ kulağa garip gelebilir ama kesinlikle
doğrudur. Kediler ilk karşõlaşmalarõnda diğerinin yanõtõnõ
ezberlerler. Eğer ilk karşõlaşmalarõnda kediler birbirlerine
düşmanca davranõp, sinirlenip tõslarlarsa, bu hoş bir manzara
olamayacaktõr. Bu imajõ uzunca bir süre diğer kedi için taşõyõp
ona kin tutabilirler, bazen de bu hayat boyu sürebilir. Ne
zaman temas etseler, (son gelen kedi o sõrada gayet huzurlu
bile olsa) aynõ manzara ortaya çõkacaktõr. Sanki ona “gördün
mü seni sevmiyorum, asla da sevmemiştim” der gibidir!

gün içinde hastalõk belirtisi göstermezse herhangi bir hastalõk
taşõmõyor demektir ve onu evin diğer bölümleriyle de
tanõştõrabilirsiniz.
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Bazõ kediler sadece cam bardaktan su içeceklerdir. Hatta bazen
sadece içinde buz ve bir dilim limon varsa içerler. Başka bir
favori marifetleri ise sadece akan musluktan su içmeleridir. Biz
çoğunlukla bu bireysel isteklere uyarõz. Sonuçta en az günde
iki kez taze sularõnõ içtiklerinden emin olmak koşuluyla
sevdikleri şekillerde su verebilirsiniz.

Bu konu çok kolay gibi gözükse de su kabõ hep temiz olmalõ ve
suyu günde iki kez taze su ile doldurulmalõ.

SU VERME

Eğer serbestçe yemesine izin verirsek yeteri kadar yemediğini
anlamamõz günler sürebilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi
kediler hastalõklarõnõ çok iyi saklayabilirler ve hastalõklarõ
mümkün olduğunca çabuk fark etmek çok önemlidir.

Bir saatlik süreler için, günde iki kez vereceğiniz öğünler yeterli
olacaktõr. Mesela sabah işe gitmeden önce bir saat için yemek
kabõnõ doldurun. İşe giderken kaldõrõn. Akşam da aynõ işlemi
tekrarlayõn. Mamayõ, sürekli önünde bulundurmaktansa bu
şekilde vermenin avantajõ, 12 saatte bir kedinizin iştah durumu
hakkõnda emin olabilmenizdir. Çoğunlukla hemen mama
kabõna koşar ve iştahla yerler. Bu şekilde onlarõn iştahlarõnõ çok
dikkatli bir şekilde ölçebiliriz.

BESLEME

Eğer bu tanõştõrmalar yolunda giderse mevcut kediniz aynen
istediğimiz gibi yeni istilacõlara alõşõr ve onlarõ görmezden
gelirler. Eğer onlarla arkadaşlõk etmek ister ve dost olurlarsa
bu da iyi bir sonuçtur ama genellikle yaşça büyük kediler yeni
gelenleri küçümser ve görmezden gelirler.
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Eğer kediniz bunlardan herhangi birini, bir defa bile yaparsa
hemen ilgilenmelisiniz. Genellikle hiçbir şeyleri olmasa bile,
tekrar hatõrlatõrõz, tedbirli davranmakta yarar var.
• Hapşõrmak
• Öksürmek
• Hõrõltõlõ solunum
• Kolayca yorulma
• İshal
• Dõşkõ veya idrar yaparken zorlanma
• Herhangi bir bölgedeki kanama
• Normal olamayan ani tikler
• İştahta azalma veya kaybolma
• Tavõr ve davranõşlardaki değişiklik
• Aşõrõ aktifleşme veya depresif davranõşlar
• Ağõr nefes alma
• Veya fark ettiğiniz diğer değişiklik veya problemler

UYARI İŞARETLERİ

Düzgün, şekilli, kahverengi bir dõşkõ ve normal sarõlõkta bir
idrarõn dõşõnda yaşanan herhangi bir durumda mutlaka
Veteriner Hekime başvurunuz.

Kum kaplarõ günde iki kez kürek ile temizlenmelidir. Bu şekilde
dõşkõnõn kõvamõndan ve normal miktarlarda idrar yaptõğõndan
emin olabilirsiniz. Bir çok kedi günde 1 veya 2 defa dõşkõ, 2-3
defa idrar yapar. Her yaptõğõ idrarõn rengi ve miktarõ yaklaşõk
aynõ olmalõdõr. Eğer kediniz sõk sõk idrar yapõyorsa (az veya çok
miktarlarda da olsa) hemen Veteriner Hekiminize danõşõn. Eğer
kum kabõndayken ağlõyorsa, zorlanõyorsa veya normalden fazla
süre orada kalõyorsa ACİLEN Veteriner Hekiminize başvurmanõz
gereklidir. Bunlara özellikle erkek kediler için dikkat edilmelidir.
Yüksek kaliteli mama kullanõldõğõ sürece sõk rastlanmamakla
beraber yine de ortaya çõkabilir, dikkatli olunmalõdõr.

TUVALET
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Yavru kediler en azõndan 6 aylõk olana kadar, her zaman yavru
kedi mamasõ yemelidir. Eğer bir de yetişkin kediniz varsa bu
bazen zor olabilir. Eğer etrafta normal kedi mamasõ dururken
yavru kedinize kendi mamasõnõ yedirmek mümkün olmuyorsa
normal mamayõ da yedirebilirsiniz. Ancak yeterli besini
alabilmek için daha fazla mama tüketecektir ve çok aktif bir
kediyse aktivitesinde azalma olabilir. Yaşlõ ve hareketsiz
kedilere “light” mama verilmelidir. Hamile ve emziren kediler
HERZAMAN yavru kedi mamasõ yemelidir.

Veteriner klinikleri ve pet marketlerden bulabileceğiniz
profesyonel mamalarõ tavsiye ederiz. Bu konuda ayrõca
Veteriner Hekiminize danõşõp tavsiyeler alabilirsiniz. Bu tür
profesyonel mamalara geçtiğiniz zaman kedinizin, marketten
alõnan mamalara göre daha az yediğini, ve daha az miktarda
dõşkõ yaptõğõnõ göreceksiniz, bu da tabii ki bir avantajdõr!

Süpermarketten satõn alabileceğiniz mamalarõn kalitesiz
mamalara eşdeğer olduğunu duymuş olabilirsiniz, bu da sizi
daha pahalõ mamalara teşvik için söylenmiş gibi gelebilir ama
kesinlikle öyle değildir. Aynõ insan yiyeceklerinin kalite farklarõ
olduğu gibi kedi mamalarõ da farklõ standartlarda üretilir.
Marketlerden alabileceğiniz bir çok ucuz mamanõn besleyici
özellikleri tam da olsa ve kedinize zarar vermese de en iyi
seçim değildir. Kediler süpermarket mamalarõnõ çok daha fazla
tüketeceklerdir, çünkü içeriğindeki besin değeri eksikliğini bu
şekilde kapatmaya çalõşacaklardõr.

MAMA İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Lokasyon:

Varan
Turizm

BARBAROS BULVARI

Pamukale
Turizm

ABBASAĞA PARKI

Yeşil
Park

Ressam Hamdi Bey Sk. No 14/1
Beşiktaş / İstanbul

Tel:
0212 327 88 03
E-posta: info@yesilpark.com

Adres:
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Yeşil Park Veteriner Kliniği

Diğer konularda hazõrladõğõmõz bilgi kitapçõklarõnõ ücretsiz
olarak kliniğimizden temin edebilirsiniz:

