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Yavru Köpeklerde Tuvalet Eğitimi 

Köpekler hepimizin bildiği gibi zeki hayvanlardır. Yavrular 

ise öğrenmeye daha da meraklıdır. Sahibinden aldığı her 

komutu yapmaya çalışır. Heyecanlı, hareketli bir şekilde 

yaşadıkları yeri keşfetmek isterler. Ancak bu, yavru köpek 

tuvalet eğitiminin kolay olacağı anlamına gelmez. Çünkü 

yavru köpeklerde tuvalet eğitimi söz konusu olduğunda 

zekâsından önce alışkanlıkları ön plandadır. Yavrunun sizin 

olmadan önceki süreçte tuvaletini nasıl yaptığı önemlidir. 

Örneğin barınaklarda ya da pet shoplar da kafesin içinde 

sahibi bekleyen yavruların yattıkları yer ile ihtiyaçlarını 

giderdikleri yer aynı olduğundan onlara tuvalet eğitimi 

verirken sabırlı bir şekilde yeni düzene alışmasını 

beklemeliyiz.  
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Tuvalet eğitiminde geçmiş alışkanlıklardan sonraki faktör 

ise yaştır. 2 aylık bir yavru köpeği evinize getirdikten hemen 

sonra komutlarınıza tepki vermesini beklemek ya da tuvalet 

ihtiyacını istediğiniz şekilde karşılamasını beklemek çok da 

doğru bir tutum olmaz. 2 aylık yavrunun öncelikle ortama 

alışmış olması, aşılarının ise tamamlanmış olması gerekir. 

Tıpkı onu yeni doğmuş bir bebek gibi düşünmek ve onun 

fiziksel erişkinliğe sahip olmasını beklemek daha doğru 

olacaktır. 

Üçüncü önemli faktör olarak ise yavrunun eğitiminden 

önce annenin eğitimi göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü 

anne eğitim almışsa yavru anneden gördüğü şekilde davranır. 

Eğer anne eğitim almamışsa ve yavru etrafında kaka görmeye 

alışık durumda ise tuvalet alışkanlığını kazandırmak çok daha 

zor olacaktır.Bir köpek sahipleniyorsanız tuvalet eğitimi sizin 

için birinci sorun olacaktır. Kanka köpek eğitim merkezi olarak 

sizlere bu konuda detaylı bir içerik hazırladık. 

Yavruyu edindiğimiz andan itibaren çevresel koşulları 

hazır hale getirmek gerekir. Hatta daha eve getirmeden onun 

için güvenli bir ortam oluşturmalı. Bu bahçede, balkonda ya 

da odada yatıp kalkabileceği yemeğini yiyebileceği, kakasını 

yapabileceği, oyuncakları ile oynayabileceği bir ortam 

olmalıdır. Yavru yeni girdiği ortama alışana kadar onu çok 

fazla yalnız bırakmamalısınız. Böyle olursa ilerleyen 

zamanlarda yavru ile sahibi arasında mesafe olmasına sebep 
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olabilir. Bu sebeple güven faktörü alışma sürecinde çok 

önemlidir. 

Tuvalet Eğitimine Başlangıç 

İlk başlarda köpeğinizin ihtiyacını köpek evinde ya da 

yuvasında gidermesine izin verseniz de buna çok fazla 

alıştırmayın. Çünkü ilerleyen zamanlarda köpeği dolaştırmaya 

çıkardığınızda dışarıda ihtiyacını gidermeyecek eve gelince 

alıştığı yerde yapacaktır. Uzun süren yürüyüşlerde köpeğin 

çişini ya da kakasını tutması sağlığına zarar verecektir. Bunu 

önlemek adına mümkün olduğunca bahçe teras gibi yerlere 

çıkmaya alıştırın. 

3. aya kadar yavru köpeklerde mesane kapasitesi çok 

fazla olmadığından sık sık boşaltım yapmak zorundadır. Onu 

takip etmek, tuvalet ihtiyacının süresini hesaplayarak bahçeye 

yönlendirmek en doğrusu olacaktır. Bahçeye çıkmadan önce 

ona bir komut verin. Bu komut oturup beklemesi ya da kapıya 

yönelmesi şeklinde olabilir. Zamanla edimsel koşullanma ile 

buna alışacak ve her tuvalete gitmek istediğinde kapıya 

yönelecektir. Siz de o an bir ihtiyacı olduğunu anlamış 

olacaksınız. 

Bu aşamada ödül ve ceza unsuruna çok dikkat etmeniz 

gerekir. Yavruyu ihtiyacını giderdikten sonra ona mama 

vererek ya da onunla oyun oynayarak ödüllendirin.  

https://www.kankakopek.com/
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Cezalandırma da kesinlikle vurma gibi eylemler 

içermemelidir. Sadece ufak ve alçak seviyeli sert bir ses 

tonuyla hayır komutu şeklinde bir davranış olabilir. Fakat bu 

bir ceza değil aslında alışkanlık kazandırma yöntemidir. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi köpek eve girdiği ilk 

andan itibaren tuvalet eğitimine başlanmalıdır. Eğer düzenli 

bir eğitim alırsa 1 yaşına geldiğinde tuvalet eğitimini 

tamamlamış olacaktır. Fakat ev içi tuvalet eğitimi 1 ay gibi 

kısa bir sürede tamamlanır.  Ayrıca köpek daha önce eğitim 

almamışsa – özellikle sokaktan alınan köpekler  yaşı kaç olursa 

olsun aynı düzen ve özenle ona da tuvalet eğitimi vermek 

mümkündür.  

Yavrulara yeniden dönecek olursak fiziksel özelliklerine 

baktığımız zaman 8-10 haftalık bir köpeğin her iki saatte bir 

tuvaletini yapması gerekir. Çünkü ancak iki saate kadar 

tutabilmeleri mümkündür. Bu süre konusunda ırkın boyutu da 

önemlidir. Orta ve büyük ırklar yaşlarına orantılı süre kadar 

https://www.kankakopek.com/
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boşaltım yapmadan bekleyebilir. Örneğin 3 aylık bir yavru 3 

saat olarak düşünülebilir. Küçük ırklarda ise bu zaman dilimi 

daha kısadır.  

Küçük yaşlarda yemeğini yiyip suyunu içtikten kısa bir 

süre sonra yavruyu tuvalete çıkarmak gerekir. Aynı şekilde 

uykudan uyandığı zaman, oyun oynadıktan sonra da boşaltım 

yapması gerekebilir. Zaten zamanla köpekler tuvalete 

gidecekleri an uygun bir yer bulmak için yerleri koklamaya ya 

da sizin dikkatinizi çekmeye çalışacaklardır. 

Tuvalet, yeme içme düzenini oturtmak için yavruya her 

gün aynı saatlerde yemek ve su verilmeli, aynı saatlerde 

oyun oynayıp, aynı saatlerde tuvalete çıkarılmalıdır. 
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Evde Tuvalet Eğitimi 

Köpeklerde genel olarak bahçede eğitimin daha doğru 

olduğunu söylesek de günümüzde hemen herkes 

apartmanlarda yaşadığı için bahçede tuvalet eğitimi vermek 

mümkün olmayabilir. O yüzden evde kafeste tuvalet 

eğitiminden de bahsetmek yerinde olacaktır. 

1.Alan Belirleyin

 

Eve gelen yavruya hazırlanan kafes ya da köpek evi 

yeterli genişlikte olmalıdır. Bir yanda yemeği, suyu; bir yanda 

oynayabileceği oyuncakları; bir yanda uyuması için yastık; 

diğer yanda ise tuvalet ihtiyacını gidermesi için gazete 

kâğıtları veya tuvalet pedleri serili olmalıdır.  Bu alan eğitim 
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başlangıcı ile birlikte tüm yerlerin tuvalet pedi veya gazete 

kağıdı ile kaplı olması ile başlar. 

2.Yemek ve Sonrası 

Yavru yemeğini yediği zaman onu gazete veya pedle tüm 

yerleri kaplanmış alanına koymalı ve komutlar vermelisiniz. 

Komut vermek yavrunun tuvaletini tutması ya da yapması 

gereken zamanı anlaması için de ilerleyen yaşlarında dahi size 

kolaylık sağlayacaktır. İhtiyacını giderdikten sonra onunla 

oyun oynayarak ödüllendirmiş olmalısınız. Daha sonra gün 

içinde belirli periyotlarla bunu tekrarlamalısınız. Oyun, uyku, 

yemek sonrası gazete kâğıdının veya pedinin üzerine 

bırakarak ihtiyacını gidermesini bekleyiniz. Yavruya akşam 

yemeğini saat 18.00 civarında yedirip suyunu da en son 

19.00’da vermelisiniz. Aksi halde yavru gece muhakkak 

boşaltım yapacaktır. Bu da hoş olmayan durumlara sebep 

olabilir ve eğitim sürecini etkileyebilir. 

Tuvalet Pedlerini/Gazete Kağıtlarını Azaltın 

2 günde bir bir adet gazete kağıtlarını/tuvalet pedlerini 

azaltın. Göreceksiniz ki köpeğiniz boş alana değil hala gazete 

kağıtlarının üzerine tuvaletini yapacaktır.  

Tüm alan gazete tuvalet pediyle kaplı ve siz bir tanesini 

alıyorsunuz bir alanda tuvalet pedi olmamış oluyor. Tek bir 

tuvalet pedi kalana kadar bu işlem devam edecektir. Son 

olarak köpeğiniz iç mekan tuvalet eğitimini almış olacaktır.  

https://www.kankakopek.com/
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Tuvaletini Yanlış Yere Yaparsa İzleri Kaybedin 

 

Gazete veya ped eğitimi verirken yavru kaza ile kafesin 

içinde gazete olmayan bir yere kakasını yaptıysa sonrasında 

bunun için ona kızmak işe yaramayacaktır. Ceza yöntemi 

sadece suç anında “Hayır” komutu ile işe yarar. Sonradan 

cezalandırıldığı takdirde köpek ne için cezalandırıldığını 

anlamayacak ve psikolojisi olumsuz etkilenecektir. Kaza 

sonucu yanlış yere yapılan kakayı iyice temizlemek önemlidir. 

İyi temizlenmediği zaman köpek kokuyu alır ve bir sonraki 

tuvaletlerini de oraya yapar. Böyle bir sorunun önüne geçmek 

için gazete kâğıdını kakanın üzerine koyup kokusunun 

gazeteye geçmesi için bir süre beklemek gerekir. Ardından 

gazeteyi yerine koyarak o bölgeyi deterjan ya da sirke ile 

temizlemelisiniz. Deterjan amonyaksız olmalı çünkü amonyak 

kokunun iyice yayılmasına sebep olabilir. Az miktarda 

kullanılan sirke ise kokuyu daha iyi bastıracaktır. 
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Tuvalet Eğitiminde Köpek Psikolojisi 

Yavru köpeğe tuvalet eğitimi verirken onu sürekli 

gözetim altında tutmalı psikolojini hesaba katarak hareket 

etmelisiniz. Kafeste uyuyan bir köpek rahatsız edilmekten hiç 

hoşlanmaz. Ya da oyun oynarken tuvaleti gelen köpeği 

gazetenin üzerine götürüp bekledikten sonra yeniden 

kafesten çıkarıp oyun alanına götürerek onunla oynayın. Bu 

oyun hem ona ödül olacaktır hem de oyun oynarken tuvaleti 

geldiği için onu cezalandırdığınızı düşünmesine engel 

olacaktır. Özellikle eve gelen misafirlere de dikkat etmelisiniz. 

En azından kritik olan eğitim süresi tamamlanana kadar ona 

göre davranmanız daha iyi sonuçlar almanızı sağlar.  

Köpekler insanlara sadık, cana yakın hayvanlar 

olduklarından evde beslemek için çok fazla tercih ediliyor. 

Ancak şartlarını gözetmeksizin herkes bu sorumluluğu almaya 

kalkışıyor. Çalışan insanlar, öğrenciler yani köpek bakma 

yeterliliğine sahip olmayanlar bir yavruyu sahiplenmeden 

önce iyi düşünmelidir. Bir yıllık eğitim sürecini 

tamamlayamayan ya da bu süreçte kötü olaylar yaşayan 

köpeklerde travmatik izler kalabilir. Bu izler hayatı boyunca 

onu etkileyecek düzeyde olabilir. Bu açıdan her aşamada özen 

göstermelisiniz. 
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Tuvalet Eğitimi ile ilgili tüm 

sorunlarınızda 0546 427 91 26 nolu 

telefonu kullanarak Kanka Köpek ücretsiz 

danışma hattımızı arayabilirsiniz. 
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