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ÖZET 

Onur E., (2012) İstanbul’da kedi ve köpek sahiplenmesinin sosyo-ekonomik 

parametreleri, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi 

Zootekni Anabilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul 

Evcil hayvanların insanlarla birlikte yaşamları köpeğin evcilleşmesi ile başlamış ve 

çiftlik hayvanları ile devam etmiştir ve günümüz dünyasında egzotik hayvanlar olarak 

tabir edilen iguana, yılan, örümcek vb. hayvanlara kadar gelmiştir. Bu karşılıklı ilişkinin 

nedeni ve boyutları pekçok farklı disiplin tarafından incelenmiştir. Ülkemizde evcil 

hayvan sahibi olmak gün geçtikçe yaygınlaşan sosyal bir olgu haline gelmiştir. Gerek 

ithal edilen gerekse üretilen kedi ve köpeklerin sayısı ve çeşitliliği bunu 

kanıtlamaktadır. Ancak, bu hayvanların sayısı, nerede, ne şekilde, neden ve kimler 

tarafından bakıldığına ilişkin elimizde somut veriler bulunmamaktadır. Çalışmanın esas 

amacı bu büyük boşluğu az da olsa doldurmaya çalışmaktır. Kedi köpek sahiplenmesi 

üzerine çeşitli ülkelerde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar telefon anketi, yerel 

ve ulusal anketler ve posta ile gönderilen anketler gibi çeşitli metodlarla düzenlenmiştir. 

Çalışmada kullanılan anket çoktan seçmeli ve sabit şık sayısına sahip 45 sorudan 

oluşacak şekilde düzenlenmiştir. İstanbul’da kedi köpek besleyen hayvan sahiplerinin 

çoğunluğunun 26-41 yaş arasında, 4000 TL üzeri aylık geliri olan, çocuğu olmayan 

bireyler olduğu söylenebilir. Katılımcılarımızın evcil hayvan besleme nedenlerini en 

çok arkadaşlık ve yoldaşlık olarak belirttikleri, hobi, yarışma ve iş hayvanı gibi 

amaçların azınlıkta kaldığı tespit edilmiştir. Hayvan sahiplenilen yerler incelendiğinde 

sokak ve barınaktan sahiplenme oranının (%37,5) çoğu avrupa ülkesinin üzerinde 

olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, bu oranın yetersiz olduğu görüşüne ulaşılabilir. 

Evcil hayvan sahiplerinin tercih ettikleri hayvan ırklarına bakıldığında çoğunlukla 

melez hayvanların tercih edildiği görülürken, beslenen evcil hayvanların kısırlaştırılma 

oranlarının yurtdışındaki verilere yakın oluşu, kısırlaştırma ameliyatından önce yüksek 

oranda doğuma izin verilmemiş olması, İstanbul’daki hayvan sahiplerinin konu 

hakkında bilinçli olduğu düşünülebilir, ancak özellikle erkek köpeklerin kısırlaştırma 

oranlarının düşük oluşu ve rastgele çiftleşmelerine izin veriliyor olması, sokak hayvanı 

sorununun önüne geçilmesi için çözülmesi gereken bir sorun olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Kedi, Köpek, İstanbul, Sosyo-Ekonomik, Demografi 
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ABSTRACT 

Onur E. (2012), Socio-economical parameters of cat and dog ownership in Istanbul; 

Istanbul University, Institute of Health Science, Animal Breeding and Husbandry. PhD 

Thesis. Istanbul.  

 The common life of pet animals have started with the domestication of the wolf and 

continued with the farm animals and today it has come to a point where animals called 

“exotics” like iguanas, snakes and spiders have become our new pets. The reason for 

this mutual relationship has been studied among different disciplines. Pet ownership is 

becoming a very common social phonemenon in Turkey. The variety and quantity of 

pet animals that are being breed and imported is a significant proof of this. But there is 

no solid data, referring to the numeric value of this population, or by whom and why 

they are kept as pet animals. The main goal of the study is to patialy fill this void. There 

have been many studies conducted around the globe. These have been made with very 

different methodologies such as phone questionaires, localy and national, via postal 

services. The questionaire we have used has been designed to have 45 multiple choice 

questions and participants were asked to fill out the form. Our results have shown that; 

cat and dog owners in Istanbul are mostly between 26-41 years old, earn more than 

4000 TL per mounth and have no children. The main reason of owning a pet amongst 

our participants was found as companionship and friendship; purposes like hobby or 

working animal were minorities. Ratio of adopting stray animals among other resources 

was found above many european countries but still this ratio is found lover than 

expected thus confirming abroad studies. Pet owners are more likely to adopt crossbred 

animals rather than purebreds. The desexing ratios have been found close to foreign 

studies and birth before desexing values have been found higher than expected, thus 

showing a high owner perception of the issue. But especialy the low rate in male dog 

desexing and in addition allowing for random mating with strays, has been shown as an 

important problem in controling the stray dog population.  

Key Words: Cat, Dog, Istanbul, Socio-economic, Demography 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Evcil hayvanların insanlarla birlikte yaşamları köpeğin evcilleştirilmesi ile başlamış, 

çiftlik hayvanları ile devam etmiş ve günümüz dünyasında egzotik hayvanlar olarak 

tabir edilen iguana, yılan, örümcek vb. hayvanlara kadar gelmiştir. Evcil hayvan 

kavramı; beslenmesi, bakımı ve üremesi insan kontrolünde olan hayvan olarak 

tanımlansa da konu kedi ve köpek olgusuna gelince işin içine besleme ve bakımın 

yanında sevgi, empati, acıma, şefkat hatta ebeveynlik gibi duygusal konular da dahil 

olmaktadır.  

Kedi ve köpek birbirinden çok farklı canlılar olmasına rağmen evlerimizdeki 

yerlerini almış ve kendilerini kabul ettirmişlerdir. Bizler de zaman içerisinde seleksiyon 

yöntemleri ile onları amaçlarımız ve estetik kaygılarımız doğrultusunda biçimlendirmiş 

ve hayatlarımızda kendi türümüze verdiğimiz önemi verecek kadar yüceltmişizdir. Bu 

karşılıklı ilişkinin nedeni ve boyutları pekçok farklı disiplin tarafından incelenmiştir.  

ABD’de köpek sahiplerinin %51’i köpeklerini aile bireyi olarak kabul etmektedir 

(Dotson, 2007). Pek çok köpek sahibi, köpeklerine en yakın arkadaşları, çocukları ve 

kardeşleri gibi bağlı olduklarını belirtilmektedir. Aynı çalışmada köpek sahiplerinin 

kedi sahiplerine göre hayvanlarına daha antropomorfik bir yaklaşım gösterdiği 

bildirilmiştir. 

Evcil hayvan kavramı günümüz tüketim dünyasında yerini almakta ve şirketler evcil 

hayvanlara yönelik yatırımlarını arttırmaktadır. ABD’deki en son evcil hayvan 

modalarına örnek olarak evcil hayvanlarının “karbon pati izleri”ni azaltmaya yönelik 

çevreci ürünlerin üretimi; ünlü markaların kedi ve köpeklere yönelik parfüm, giysi gibi 

özel ürün seçenekleri sunması; otellerin ve hava yolu şirketlerinin evcil hayvan kabul 

etme politikalarının yaygınlaşması (hatta sadece evcil hayvanlar için bir hava yolu 

şirketinin kurulması); özel kuaför, masaj, spa ve sağlık merkezlerinin kurulması; 

hayvanların ağız tadlarına ve sağlık sorunlarına yönelik mama ve ev yapımı ödüllerin 

üretimi; kendiliğinden dolan mama kapları, köpek tasmasına takılan cep telefonları ve 

izleme aygıtları, led ışıklı tasma isimlikleri; araç içi çözümler üreten ve evcil hayvanlar 

için daha güvenli bir seyahat sağlayan araba firmaları gibi henüz ülkemize tamamı 

gelmemiş piyasa eğilimleri sıralanabilir. 
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Evcil hayvan sahiplenmesinin nedenleri ve bu yaşam tarzından insanların elde 

ettikleri faydalar araştırılmıştır. Hirschman (1994) evcil hayvan sahiplenmesini;  

1. Sahibinin bir uzantısı ve tüketim aracı olarak hayvan beslenmesi, 

2. Hayvanın bir takı gibi estetik değer taşıması, 

3. Statü sembolü olarak bulundurulması, 

4. Şov amaçlı veya hobi olarak bakılması ve yetiştirilmesi, 

5. Performanslarından ya da işlevlerinden faydalanılması (koruma, kurtarma v.b.), 

6. Hayvanın bir eşlik edici, arkadaş, aile üyesi, kardeş ya da çocuk gibi görülmesi  

,gibi altı nedenle açıklamaktadır. 

Holbrook ve ark. (2001) hayvan ve insan arasındaki karşılıklı ilişkide, insan 

çıkarlarını değerlendirmesi sonucu hayvanların insanlara aşağıda sıralanan yedi olanağı 

sağladığını bildirmiştir; 

1. Doğayı ve vahşi yaşamı takdir etme olanağı, 

2. İlham ve öğrenme olanağı, 

3. Çocuksu ve oyuncu olma olanağı, 

4. Fedakar ve anaç (bakıcı) olma olanağı, 

5. Eşlik etme, ilgilenme, konfor veya sakinlik olanağı, 

6. Ebeveyn olma olanağı, 

7. Diğer insanlarla ilişkileri güçlendirebilme olanağı, olarak belirlemiştir.  

Bu faydaların yanı sıra, evcil hayvan sahiplenmesinin sağlığa olumlu etkileri 

konusunda da pek çok araştırma mevcuttur. Evcil hayvan sahiplenmenin stres seviyesini 

azalttığı, kan basıncını düşürdüğü, kalp hastalıklarından koruduğu, depresyonla 

mücadelede yardımcı olduğu ve böylece sağlık masraflarını azalttığı pek çok çalışma ile 

desteklenmiştir (APPMA- Amerikan Pet Ürünleri Üreticileri Birliği). 

Ülkemizde evcil hayvan sahibi olmak gün geçtikçe yaygınlaşan sosyal bir olgu 

haline gelmiştir. Gerek ithal edilen gerekse üretilen kedi ve köpeklerin sayısı ve 

çeşitliliği bunu kanıtlamaktadır. Ancak bu hayvanların; sayısı, nerede, ne şekilde, neden 

ve kimler tarafından bakıldığına ilişkin elimizde somut veriler bulunmamaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, İstanbulda’ki kedi ve köpek sahiplenmesinin sosyo-ekonomik 

parametrelerinin ortaya konulmasıdır.  

Yurdumuzun en kalabalık ili olması, pek çok küçük hayvan kliniğini barındırması 

ve sosyo-ekonomik farklılıklar bakımından geniş bir yelpaze sunması bakımından 

İstanbul’u son derece faydalı bir çalışma alanı olarak görmekteyiz. Anket sorularının 
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farklı şekillerde sorulabilecek olup farklı kombinasyonlar ile değerlendirilebilmesinden 

ötürü, bu çalışmanın aynı veya farklı disiplinlerdeki daha pekçok  bilim insanına fikir 

sunacağı görüşündeyiz.  
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2. GENEL BİLGİLER 

İnsanların neden evcil hayvanlarını sevdiğini sorgulayan Archer (1997); 

insanların evcil hayvanlarına çocukları gibi yaklaştıklarına işaret eden pek çok kanıt 

olduğunu belirtmiştir. İnsanların evcil hayvanları ile oyun oynayıp, annelerin 

bebekleriyle konuştuğu gibi konuşmaları, hayvanlarından bahsederken ya da onlara 

hitab ederken “bebeğim” demeleri ve tıpkı bir bebek tutar gibi tutmaları gibi 

davranışların psikolojik açıdan açıklamasını yapmıştır. Aynı zamanda sadece çocuk 

olarak değil, partner ya da ebeveyn yerine konulan evcil hayvanlar olduğundan da 

bahseden Archer (1997), insan ve evcil hayvan ilişkisinin mutualist mi yoksa parazitik 

mi olduğunu da sorgulamıştır. Almanya’da yapılan bir çalışmada (Bergler ve Loewy, 

1992) yalnız yaşayan kedi sahiplerinin kedileriyle, sosyal olarak daha fazla insanla 

temas halinde olan kedi sahiplerinden daha uzun zaman geçirmelerini de kanıt olarak 

göstermiştir. 

Kedi köpek sahiplenmesi üzerine Avustralya’da (Baldock ve ark., 2003), 

ABD’de (Nassar ve ark., 1984; Patronek ve ark., 1997; AVMA, 2007), Kanada’da 

(Leslie ve ark., 1994), İtalya’da (Slater ve ark., 2005,2008), Brezilya’da (Serafini ve 

ark., 2008) ve Zimbabwe’de (Butler ve Bingham, 2000) pek çok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalar telefon anketi, yerel ve ulusal anketler, posta ile gönderilen anketler gibi 

çeşitli metodla uygulanmıştır.  

Amerikan Pet Ürünleri Üreticileri Birliği (American Pet Products Manufacturers 

Association - APPMA, 2010)’nin ulusal evcil hayvan sahipleri araştırmasına göre; 

ABD’deki evlerin %62’sinde en az bir evcil hayvan bulunmaktadır ve bu rakam 71.4 

milyon eve denk düşmektedir. 45.6 milyon evde köpek ve 38.2 milyon evde kedi 

beslendiği, dolayısıyla tahmini köpek sayısının 77.5 milyon, kedi sayısının ise 93.6 

milyon olduğu belirtilmektedir. APPMA verilerine göre 2008 yılında evcil hayvan 

ürünlerine harcanan toplam miktar 43.2 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.  

1250 kişi üzerinde özel bir anket şirketi tarafından bilgisayar yardımlı telefon 

anketi düzenlettirilen çalışmada; Kuzey irlanda’da kedi ve köpeklerin sahipleriyle 

demografik verilerini ortaya koymayı amaçlayan Downes (2009); katılımcıların 

%26,5’ini 25-34 yaş, %23,8’ini ise 35-44 yaş arasında bireylerin oluşturduğunu ve 

cinsiyet dağılımlarının birbirine çok yakın olduğunu tespit etmiştir.  
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Toribio ve ark. (2009)’nın Avustralya’da yürüttükleri anket çalışmasına göre; 

katılımcıların %54’ünün sadece kedi, %46.5’nin diğer hayvanlarla birlikte kedi 

beslediği; her eve ortalama 1.3 kedi düştüğü, çoğunluğun bir (%75.8) veya iki (%18.7) 

kedi beslediği; çalışmadaki 260 kedi sahibinden alınan bilgilerle saptanmıştır. Aynı 

çalışmada, kişilerin çoğunlukla (%55) dişi kedi beslendiği; melez kedilerin saf ırk 

kedilerden daha yüksek bir oranla (melez-saf ırk oranı 3.3:1) beslendiğini ve saf 

ırklardan en popülerlerinin sırasıyla Burmese ve İran kedisi olduğu; melez kediler 

arasında, kısa tüylü ve uzun tüylüler oranlandığında kısa tüylülerin uzun tüylülerden 9 

kat fazla beslendiği belirtilmiştir. Kedilerin çoğunun (%72.6) hem evin içinde hem de 

dışında bakıldığı; çoğu kedi sahibinin kedilerini kuru ve konserve mama ile beslediği 

(%38.1), ayrıca son yıllarda popüler olan çiğ etle besleme oranları; sadece çiğ etle %1,6, 

çiğ et-kuru mama %14.4, çiğ et-kuru ve konserve mama %25.8 olarak tespit edilmiştir. 

Sadece kuru mama ile besleyenlerin oranı %13.4 olarak bildirilmiştir. Kedilerin sadece 

%5.8'inin hiç Veteriner Kliniği’ne gitmediği ve % 97’sinin kısırlaştırılmış olduğu tespit 

edilmiştir. 

ABD'de yapılan bir çalışmada (Barrus, 2010) köpek sahipleri yaptıkları 

harcamalara göre iki gruba ayırılmıştır. Birinci grupta yer alan kişilerin yılda 

köpeklerine 300 dolar ve daha fazla harcayan, çoğunlukla ülkenin doğu ve kuzey 

bölgelerinde ve büyük şehirlerde yaşayan, nispeten genç (ortalama 44 yaş), yüksek 

yıllık gelire sahip, kısmen daha büyük evlerde ikamet eden, çoğunluğu evli olan, 

belirgin bir biçimde 18 yaşından küçük çocuğu bulunan bireyler oldukları bildirilmiştir. 

İkinci grupta yer alan kişilerin ise yılda köpeklerine 300 dolar ve daha az harcayan, 

ülkenin batı ve kuzey merkezlerinde ve daha çok banliyölerde yaşayan, ilk gruptan daha 

yaşlı (ortalama 46 yaş), yıllık gelirleri daha düşük, hane halkı sayılarının az olduğu, 

çoğu bekar ve çoğunlukla 18 yaşından küçük çocuğu olmayan bireyler oldukları 

bildirilmiştir. 

Hirshman (1994)’a göre hayvan sahipleri, antropomorfizm derecesine göre evcil 

hayvanlarını içeride ve dışarıda yaşayanlar şeklinde sınıflandırılmalıdır. İçeride yaşayan 

evcil hayvanların daha çok insan gibi görüldüklerini, dolayısıyla daha fazla hakka sahip 

oldukları (ya da zorlandıkları) ve belirli sınırlar dahilinde evin içinde gezindiklerini 

belirtmiştir. Beverland (2008) ise çalışmasında bu bulgunun aksine işaret eden 

bulgularla karşılaşmış ve yeni bir bakış açısı ile olaya baktığını belirtmiştir. 
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Görüştükleri evcil hayvan sahiplerininden bazıları, evcil hayvanlarının vahşi 

yaşamlarına saygı duyduklarını ve bu nedenle hem evin içine girmesine izin verdiklerini 

hem de dışarıdaki yaşamlarını desteklediklerini belirtmişlerdir.  

İtalya’da kedi ve köpek sahiplenmesinin incelendiği bir çalışmada (Slater ve 

ark., 2008) insanların daha çok köpek beslediği, evcil hayvan beslemede hane halkı 

sayısının önemli bir kriter olduğu belirtilirken; kedilerin %41'inin sokaktan alındığı, 

yarıya yakınının dışarıda yaşadığı, %70'inin en az bir defa Veteriner Kliniği’ni ziyaret 

ettiği, %43'ünün kısırlaştırıldığı, 1/3'inin en az bir defa doğum yaptığı ve çiftleşmelerin 

plansızca, hatta daha çok kazara şekillendiği bildirilmiştir.  

Beverland ve ark. (2008) evcil hayvan sahiplenilmesi konusunda, saf ırk 

köpeklerin kesin pedigri üzerinden gelmeleri nedeniyle daha çok sahiplenildiklerini öne 

sürmektedir. Kesinlik statü veya hakimiyet gibi ihtiyaçların bu tüketimi desteklediğini 

ve dolayısıyla evcil hayvan sahiplenmesinin karanlık noktalarının olduğunu 

savunmaktadır. Çalışmasında bu konuya örnek olarak ırklar arasında yeni melezler 

oluşturup 2500$ gibi fiyatlara piyasaya sürülmeleri gösterilmiş.  

Wan ve ark. (2009)’nın Macaristan ve ABD’deki 200 alman çoban köpeği 

sahibini karşılaştırdıkları çalışmalarıda, ABD’deki köpek sahiplerinin gün içinde 

köpeklerini daha çok (ABD %88, Macaristan %31) ev içinde barındırdıkları, ayrıca 

ABD’deki köpek sahiplerinin daha çok (ABD %88, Macaristan %26) köpeklerini evcil 

hayvan olarak besledikleri, Macar köpek sahiplerinin daha çok aktivite ve bekçilik 

amaçlı köpek beslediklerini tespit etmişlerdir. Ancak gün içerisinde köpekle geçirilen 

süre incelendiğinde, ülkeler arasında bir farklılık olmadığı görülmüştür.  

Downes ve ark. (2009) köpeklerin çoğunlukla ya arkadaştan ya da yetiştiriciden 

sahiplenildiğini, kedilerin ise çoğunlukla sokaktan alındığını ya da arkadaş aracılığı ile 

sahiplenildiğini tespit etmiştir. Kedi sahiplenmesini etkileyen faktörlerin, köpek 

sahiplenmesini etkileyen faktörlerinden daha az bilgi sunduğu ortaya konulmuştur. 

Ayrıca bu çalışmada sokaktan sahiplenilen kedilerin yaşayacakları evleri kendilerinin 

seçtiği, insanların tercihler konusunda etkisiz kaldığını öne sürülmüştür. 

Barınaklardan sahiplenme oranı İrlanda’da köpekler için %10 olarak 

hesaplanmış ve dünyadaki diğer çalışmalar ile bulguların yakın olduğu bildirilmiştir 

(Downes ve ark., 2009) ABD’de barınaklardan kedi sahiplenme oranı %15 (APPMA, 
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2005), İngiltere’de bu oranın %10 (PFMA, 2007) olduğu bildirilirken tüm bu verilerin 

olması gereken değerlerin çok altında olduğu belirtilmiştir.  

Wan ve ark. (2009), ülkeler arasında köpek bakımının kültürlere göre 

değişkenlik gösterdiğini öne sürmüş, Çek Cumhuriyeti’nde evlerin %40’ında köpek 

olduğunu belirtilirken, bu oranın Avusturya’da %14 olduğunu belirtmiştir (Kotrschal ve 

ark., 2004). Wan ve ark. (2009), tek bir ırk üzerinden yapılan karşılaştırmalı çalışma 

sayesinde iki ülke arasında belirgin farklılıkları ortaya koyduklarını, ancak bu 

farklılıkların kültürel farklılıklar ve yerel köpek klüplerinin veya organizasyonlarının 

sayıca farklı olmasının, köpeğe yaklaşımı değiştirdiği ve eğitim tarzlarını etkilediğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca anket verilerinin farklı ülkelerde farklı çalışma grupları 

tarafından farklı metodolojiler ile yapılmış olmasının, bu verileri karşılaştırmada en 

büyük engeli oluşturduğunu ifade etmişlerdir.  

Hayvanların terkedilme nedenlerini ve çözüm önerilerini inceleyen Slater ve ark. 

(2005) bu bağlamdaki tespiti insan-hayvan bağını güçlendirebilecek aktiviteler 

sayesinde sahip-hayvan ilişkisinin daha uyumlu bir hal alabileceği yönündedir. 

Yaptıkları çalışmada hayvanların terkedilme nedenlerini de inceleyen Slater ve ark. 

(2005), hayvanın davranış sorunlarının bir terketme sebebi olarak belirtilmediğini tespit 

etmiştir. Bu bulgunun tam tersi Salman ve ark. (1998) hayvanların ABD’de barınaklara 

bırakılma sebeplerinin başında davranış problemleri ya da istenmeyen davranışlar 

geldiğini bildirmiştir.  

2002 yılında ABD’deki köpek sahipleri yılda yaklaşık 2.7 kez Veteriner 

Klinikleri’ni ziyaret ederken yılda ortalama 261 dolar harcamışlardır. Bu veriye 

dayanarak köpekler için yapılan toplam yıllık harcama 11.6 milyar dolar olarak 

bulunurken bu tutarın kedi, köpek, kuş ve at sahiplerinin toplam Veteriner Hekim 

harcamalarının %61.3'ünü temsil ettiği belirtilmiştir (APPMA, 2005). Yıllık harcamalar 

özele indirgendiğinde hayvan sahiplerinin; iyi beslenme, gıda katkıları ve diş hizmetleri 

gibi koruyucu hekimlik uygulamalarına daha çok harcama yaptıkları belirlenmiştir. 

Ülkemizdeki durum değerlendirildiğinde 2012 yılı Veteriner Hekimler Odası 

Taban Fiyat Listesi’ne göre yavru bir kedi sahibinin ilk yıldaki sağlık harcaması (ilk 

aşıları, kısırlaştırılması, antiparaziter ilaç uygulamaları ve aşı öncesi test kitleri, vitamin 

ve gıda katkı maddeleri) yaklaşık olarak 1500 TL civarıyken, orta boy ırktaki yavru bir 

köpek sahibinin ilk yıl harcaması (ilk aşıları, kısırlaştırılması, antiparaziter ilaç 



 8 

uygulamaları, aşı öncesi test kitleri, vitamin ve gıda katkı malzemeleri) 2000 TL 

civarıdır. Sonraki yıllarda yapılacak rutin sağlık uygulamaları (yıllık aşıları, 

antiparaziter ilaç uygulamaları v.b.) her yıl kediler için 600 TL, köpekler için 1000 TL 

civarı olarak hesaplanmaktadır (IVHO, 2012). 

Ülkemizde son derece vahim bir sokak hayvanı problemi mevcuttur. Sokak 

hayvanları insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. Sahipsiz hayvanların sokaktaki 

yaşamları refah ve sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Gerek yerel yönetimlerin 

gerekse sivil toplum örgütlerinin sokak hayvanlarına yönelik aktif projeleri ve 

yardımları mevcut olmakla beraber toplumumuzda sokak hayvanlarına bakış açısının ve 

yaklaşımlarının ne yönde olduğunu belirten bir çalışma olmadığı gibi bu hayvanların 

sayısını da belirten bir kaynak bulunamamıştır. 

Mersin Çevre ve Orman Müdürülüğü'nün tahminine göre Türkiye’de başıboş 

köpeklerin sayısı 6 yıl içinde 34 milyona ulaşabilecek durumdadır. Günümüzde bu 

sayının 1 milyona yakın olduğunun tahmin edildiği belirtilirken bu köpeklerin 

belediyelere kayıt ettirilerek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 

bakımlarının yapılarak, kısırlaştırılıp aşılandıktan ve kulaklarına küpeleri takıldıktan 

sonra alındıkları ortamlara geri bırakılmaları gerektiği belirtmektedir.(İVHO,2012) 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından; 2006 yılından bu yana İstanbul’da 15 bin 

952 evsiz köpeğin çiplendiği, aşılandığı ve kayıt altına alındığı bildirilmiştir. Ancak 

Istanbul’da yaşayan sokak hayvanı sayısının kesin olarak belirlenememesi ve bu sayının 

sürekli değişmesi (yaşanan ölümler ve yeni doğumlar) sebebiyle tam bir tahmin yapmak 

neredeyse imkansız olmaktadır . 

Bingham ve ark. (2009)’a göre köpek, insan yaşamında azımsanamayacak bir 

role sahip olması nedeniyle zoonozların ortaya çıkışında ve önlenebilmesinde önemli 

bir yer tutmaktadır. A.B.D.'de köpeklerle ilgili en önemli zoonoz etkenlerinin başında 

ısırık yaralarının bakteriyel enfeksiyonları, kuduz ve zoonotik helmintler gelmektedir. 

Köpeklerden bulaşabilecek parazitlerin başında Toxocara ve Ancylostoma gelmektedir. 

Bu enfeksiyonlar özellikle küçük çocuklar açısından büyük önem taşımaktadır . 

A.B.D.'de yılda ortalama 3 kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu 

rakamın nüfusa göre oranlandığında düşük olmasının sebebi düzenli aşılama 

programları ve her yıl başarı ile uygulanan 40 bin kuduz tedavisi ile 
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ilişkilendirilmektedir (Dhankhar ve ark., 2008). A.B.D.'de 2007 senesinde köpeklerde 

93 onaylanmış kuduz vakası bildirilmiştir (Blanton ve ark., 2007). 

Downes ve ark. (2009) Kuzey İrlanda’da kısırlaştırma oranlarının hayvanların 

cinsiyetleri ile yakın ilişkide olduğunu, dişi hayvanların erkek hayvanlara göre daha 

yüksek oranla kısırlaştırıldığını, köpeklerin kısırlaştırılma oranının erkeklerde %34,7, 

dişilerde %59,9; kedilerin kısırlaştırılma oranının erkeklerde %72,6, dişilerde %79,9 

olarak tespit edildiğini bildirmiştir. Kedi kısırlaştırma oranlarının köpeklerden daha 

yüksek olarak tespit edilmiş olmasını; kedilerin daha sık serbest sokağa çıkmasına, 

kontrolsüz üreme, hastalık kapma gibi risklere açık olmasından ötürü daha sık 

kısırlaştırıldıklarını; köpeklerin ise daha kolay kontrol edildiği, daha zor serbest dolaşım 

olanakları olduğu ve kısırlaştırma operasyonlarının kedilere göre daha maliyetli olması 

ile açıklamıştır.   

Massachusetts'te yapılan bir çalışma da kedilerin %91'inin kısırlaştırıldığı, kedi 

ve köpeklerin %8'inin kısırlaştırılmadan önce en az bir kez doğum yaptığı belirtilmiştir 

(Manning, 1998). ABD’de beslenen kedilerde plansız çiftleşme için gösterilen en büyük 

nedenler arasında planlı çiftleştirme masrafı ve sokak kedilerinin sahiplenildikleri 

esnada gebe olmaları  gösterilmektedir (New ve ark., 2004; Patronek,1997). ABD’de 

yapılan ulusal bir çalışmada kedi sahipleri; kedilerin %21'inin sokaktan alındığını, 

%19'unun evde doğduğunu, %14'ünün bir arkadaştan geldiğini ve %12'sinin de bir 

barınaktan alındığını belirtmektedir (New ve ark., 2000). Daha yakın tarihli ve yine 

ABD’de yapılan ulusal bir çalışma da hayvan edinme kaynağı olarak %43 arkadaş veya 

akraba, %35 sokak, %15 barınak gösterilmiştir (APPMA, 2005). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Anket tasarımı 

Anket çoktan seçmeli ve sabit şık sayısına sahip 45 sorudan oluşacak şekilde 

düzenlenmiştir. A3 kağıt üzerinde dört yüzü olacak şekilde hazırlanmış ve renkli olarak 

basılmıştır. Kaybolma ve karışma ihtimaline karşı önlem olarak her bir anket üzerine 

anket numarası eklenmiştir. Soruların ve cevaplarının anlaşılabilir ve rahat 

cevaplanabilir olması, cevaplayan kişilerin rahatsız hissetmemesi ve gerektiğinde cevap 

vermek istemeyebilecekleri sorulara “cevap vermek istemiyorum” vb. şıklar 

eklenmiştir. Katılımcıların ve hayvanlarının demografik verilerine yönelik sorular, 

doğru veri alabilmek adına anketin sonuna yerleştirilmiştir. Birbirleri ile ilişkili konular, 

katılımcının sıkılmasını ve anketi yarım bırakmasını engellemek için ardışık olarak 

verilmiştir.  

3.2. Anket uygulaması 

Anketler İstanbul il sınırları içerisinde müşteri yoğunluğu ve çeşitliliği fazla olan 

33 veteriner muayenehane ve polikliniğine kargo yolu ile ulaştırılmıştır. Anketör 

kliniklere anketin ne şekilde uygulanacağı, toplanacağı ve geri ulaştırılacağı bilgileri 

verilmiştir. Anketler çalışmamıza dahil olmak isteyen hasta sahiplerine sunulmuş ve 

kendilerinin cevaplaması istenmiştir. Anket cevaplama süresi 3-5 dk olarak 

tasarlandığından, sıkılarak yarım bırakan ya da çok uzun olduğundan şikayet eden 

olmamıştır. Dağıtılan toplam 1500 anketin 588’i dolu olarak geri gelmiştir. Buna göre 

anketimizin geri dönüş oranı %39,2 olarak hesaplanmıştır  ve yeterli olarak kabul 

edilmiştir.  

3.3. Veri girişi ve analizi 

Anket verileri microsoft excell ile önce sayısallaştırılmış ardından SPSS ile 

seçilen soruların frekans analizleri ve çok yönlü karşılaştırmaları yapılmıştır.  
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4. BULGULAR 

4.1. Evcil Hayvan Sahiplenmesini Etkileyen Sosyal Faktörler 

Ankete katılım gösteren toplam 587 kişinin 212’si (%36,1) cinsiyetlerini erkek 

olarak belirtirken, 373’ü (%63,5) bayan olarak belirtmiştir. Bayan hasta sahiplerinin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaş aralıkları ve eğitim durumlarının dağılımı incelendiğinde 

(Tablo 4.1.2.) çoğunluğun (%55,8) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaş aralıkları incelendiğinde ise çoğunluğun (%30,4) 26-33 yaş 

aralığında olduğu ve ikinci yoğun grubun (%23,6) 34-41 yaş arası kişilerden oluştuğu 

tespit edilmiştir.  

Katılımcıların gelir düzeyleri ve yaşam tarzları incelendiğinde (Tablo 4.1.3.) 

çoğunluğun  (%32,4) 4001 TL ve üzeri geliri olduğu, 1000 TL ve aşağısı gelir 

düzeyindeki katılımcıların ise (%8,6) bir dilimle azınlıkta kaldığı tespit edilmiştir. Aynı 

tablo hayvan sahiplerinin yaşam tarzlarına yönelik incelendiğinde  %65,5’lik 

çoğunluğun ailesi ile yaşadığı ve %24,2’lik dilimin de yalnız yaşadığı görülmüştür.  

Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde (Tablo 4.1.4.) %47,2’lik 

çoğunluğun bekar, geriye kalan %42,8’inin evli olduğu tespit edilmiştir.  

Ankete katılan hayvan sahiplerinin çocuk sayıları Tablo 4.1.5’te verilmiştir. Buna 

göre %68,1’lik çoğunluğun hiç çocuğu olmadığı, %16,5’inin bir çocuğu olduğu, 

%12,1’inin ise 2 çocuğu olduğu görülmüştür. 

Evcil hayvan sahiplenirken etkilendikleri kaynaklar hayvan sahiplerine 

sorulduğunda (Tablo 4.1.6.) %47,7’lik çoğunluk çevresinden etkilendiğini, %38,5’, aile 

geleneği olduğunu, %3,7’si internetten, %3,2’si ise medyadan etkilendiğini belirtmiştir.   

Hayvan besleme amacına cinsiyetin etkisi incelendiğinde (Tablo 4.1.7.) 

çoğunluğun (%86) arkadaşlık ve yoldaşlık etmesi amacı ile hayvan beslediği;  hobi, 

yarışma, bekçilik ve iş hayvanı amacıyla hayvan sahiplenenlerin de daha çok 

erkeklerden oluştuğu görülmüştür. Bayanların çoğunluğunun (%92,2) evcil hayvan 

beslemedeki amacı arkadaşlık ve yoldaşlık olarak tespit edilmiştir. Bayların 

çoğunluğunun (%75) arkadaşlık ve yoldaşlık amacıyla hayvan beslediği görülürken; 

bayanlara göre bayların hobi, yarışma, bekçilik ve iş hayvanı amacıyla daha çok hayvan 

sahiplendiği tespit edilmiştir.  
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Hayvan besleme amacına yaşın etkisi incelendiğinde (Tablo 4.1.8.) 

katılımcıların çoğunluğunun 26-33 (%30,3) ve 34-41 (%23,6) yaş aralığında olduğu 

görülmektedir. Yine büyük çoğunluğun arkadaşlık ve yoldaşlık amacıyla hayvan 

beslediği görülürken, hobi amacıyla daha çok 58 yaş ve üzeri katılımcıların, yarışma 

amacıyla 26-33 yaş arasındaki katılımcıların, güvenlik ve iş hayvanı amacıyla 42-49 yaş 

arasındaki katılımcıların olduğu görülmektedir.  

Evcil hayvanların sahiplenildiği yeri etkileyen sebepler arasında medeni 

durumun etkisi Tablo 4.1.9.’da verilmiştir. Buna göre %37,5’lik çoğunluğun sokak ve 

barınakları tercih ettiği, %21,9’luk kısmın arkadaşlarını, %21,5’lik kısımın evcil hayvan 

mağazalarını, %10,2’sinin veteriner kliniklerini, %9’unun da yetiştiricileri ve çiftlikleri  

tercih ettiği görülmüştür. Sırasıyla sokak ve barınaklardan en çok hayvan 

sahiplenenlerin dul, boşanmış ve bekar bireyler olduğu görülmektedir. Evcil hayvan 

mağazalarını, arkadaşlarını, çiftlikleri ve veteriner kliniklerini en çok evli bireylerin 

tercih ettiği görülmüştür.  

Evcil hayvan sahiplenilen yer üzerine cinsiyetin etkisi Tablo 4.1.10.’da 

gösterilmiştir. Çoğunluğun (%37,5) sokak ve barınaktan evcil hayvan sahiplendiği tespit 

edilirken, bayanların  erkeklere göre daha yüksek oranla  (%42,4) sokak ve barınağı, 

yine aynı şekilde erkeklere göre daha yüksek bir oranla (%22,2) evcil hayvan 

mağazalarını tercih ettiği görülürken; veteriner kliniğinden (%12,7), arkadaşlarından 

(%27,4) ve çiftliklerden (%10,4) hayvan sahiplenenlerin daha çok erkekler olduğu tespit 

edilmiştir. 

Öğrenim durumunun evcil hayvan sahiplenilen yer üzerine etkisi Tablo 

4.1.11.’de gösterilmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça sokak ve barınaktan alma oranlarının 

yükseldiği görülmüştür. Diğer sahiplenme yolları ile eğitim seviyesi arasında belirgin 

bir ilişki olmadığı görülmüştür. 

Katılımcıların yaşlarının evcil hayvanlarını sahiplendikleri yerler üzerine etkisi 

Tablo 4.1.12.’te gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde sokak ve barınaktan hayvan 

sahiplenme oranının hayvan sahibinin yaşı arttıkça yükseldiği tespit edilmiştir. Daha 

genç hayvan sahiplerinin veteriner kliniklerini ve çiftlikleri tercih ettiği görülmüştür.  

Katılımcıların cinsiyetleri ile evcil hayvanlarının cinsiyetleri Tablo 4.1.13’te 

gösterilmiştir.  Çoğunluğun aktif dişi (%31,3) ve erkek (30,8) hayvan beslediği tespit 

edilmiştir. Erkek hayvan sahiplerinin daha çok (%40,8) aktif erkek hayvan besledikleri, 

bayan hayvan sahiplerinin ise daha çok (%31,1) aktif dişi hayvan beslediği tespit 
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edilmiştir. Bayanların daha çok dişi hayvan beslediği, bayların da daha çok erkek 

hayvan beslediği görülmüştür. Bayanların beslediği dişi hayvanların aktif (%31,4) ve 

kısır(%27,6) olarak yakın dağılım gösterdiği, bayların aktif (%40,8) erkek hayvanların 

kısır (%12,3) olanlardan daha çok beslendiği tespit edilmiştir.  

Katılımcıların köpeklerinin ırkları Tablo 4.1.14.’te gösterilmiştir. En çok 

beslenen köpek ırklarının; melez (%25,2), Golden Retriever (%15,7), Chow Chow 

(%6,8), Alman Çoban Köpeği (%5,9) ve Terrierler (%5,5) olduğu tespit edilmiştir.  

Katılımcıların kedilerinin ırkları Tablo 4.1.15.’da gösterilmiştir. En yaygın olarak 

beslenen ırkların; Melez (Domestic Shorthair) (%68,6) , İran (%13,5), Siyam (%4,9), 

Ankara ve British Shorthair ırkları (%2,84) olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 4.1.1. Katılımcıların cinsiyetlerinin dağılımı 

Cinsiyet n % 

Erkek 212 36,1 

Kadın 373 63,5 

Kayıp Veri 2 0,3 

Toplam 587 100 
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Tablo 4.1.2. Katılımcıların yaş aralıkları ve eğitim durumlarının dağılımı 

Eğitim Durumu 

Yaş 

18 - 25 26 - 33 34 - 41 42 - 49 50 - 57 > 58 Toplam 

İlköğretim Mezunu 

n 
19 12 22 18 11 9 91 

% 
20,9 13,2 24,2 19,8 12,1 9,9 100 

Meslek Okulu Mezunu 

n 
3 8 11 3 5 1 31 

% 
9,7 25,8 35,5 9,7 16,1 3,2 100 

Üniversite 

n 
59 96 67 45 36 11 314 

% 
18,8 30,6 21,3 14,3 11,5 3,5 100 

Yüksek Lisans 

n 
7 47 22 12 10 2 100 

% 
7 47 22 12 10 2 100 

Doktora 

n 
0 8 11 4 1 3 27 

% 
0 29,6 40,7 14,8 3,7 11,1 100 

Toplam 

n 
88 171 133 82 63 26 563 

% 
15,6 30,4 23,6 14,6 11,2 4,6 100 
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Tablo 4.1.3. Katılımcıların gelir düzeyleri ve yaşam tarzları 

Gelir Düzeyi 

Yaşam Tarzı  

Yalnız Yaşayanlar Ailesiyle Yaşayanlar Ev Arkadaşıyla Yaşayanlar Yurtta Yaşayanlar Cevap Vermek İstemeyenler Toplam 

< 1000 TL 

n 
9 25 10 1 2 47 

% 
19,1 53,2 21,3 2,1 4,3 100 

1001-1500 TL 

n 
19 45 4 0 3 71 

% 
26,8 63,4 5,6 0 4,2 100 

1501-2500 TL 

n 
27 82 13 0 4 126 

% 
21,4 65,1 10,3 0 3,2 100 

2501-4000 TL 

n 
28 85 8 0 1 122 

% 
23 69,7 6,6 0 0,8 100 

> 4001 TL 

n 
48 118 8 0 2 176 

% 
27,3 67 4,5 0 1,1 100 

Toplam 

n 
131 355 43 1 12 542 

% 
24,2 65,5 7,9 0,2 2,2 100 
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Tablo 4.1.4. Katılımcıların medeni durumları 

Medeni Durum n % 

Evli 251 42,8 

Bekar 277 47,2 

Dul 12 2 

Boşanmış 35 6 

Cevap Vermek İstemeyenler 9 1,5 

Kayıp Veri 3 0,5 

Toplam 587 100 

 

Tablo 4.1.5. Katılımcıların çocuk sayıları 

Çocuk Sayısı n % 

Çocuğu olmayanlar 400 68,1 

1  97 16,5 

2  71 12,1 

3  9 1,5 

> 4 3 0,5 

Kayıp Veri 7 1,2 

Toplam 587 100 
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Tablo 4.1.6. Evcil hayvan sahiplenirken etkilenilen kaynaklar 

Etkilenilen Kaynak n % 

Çevre 
280 47,7 

Medya 
19 3,2 

Internet 
22 3,7 

Aile geleneği 
226 38,5 

Av alışkanlığı 
15 2,6 

Kayıp Veri 
25 4,3 

Toplam 587 100 

Tablo 4.1.7. Katılımcıların cinsiyetlerine göre evcil hayvan besleme amaçları 

Cinsiyet 

Evcil hayvan besleme amacı 

Hobi Yarışma Arkadaşlık / yoldaşlık Bekçilik / güvenlik İş hayvanı Toplam 

Bay 

n 21 3 159 22 7 212 

% 9,9 1,4 75 10,4 3,3 100 

Bayan 

n 21 2 344 4 2 373 

% 5,6 0,5 92,2 1,1 0,5 100 

Toplam 

n 42 5 503 26 9 585 

% 7,2 0,9 86 4,4 1,5 100 
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Tablo 4.1.8.  Katılımcıların yaşına göre evcil hayvan besleme amaçları 

Yaş 

Evcil hayvan besleme amacı 

Hobi Yarışma Arkadaşlık / yoldaşlık Bekçilik / güvenlik İş hayvanı Toplam 

18-25 

n 2 0 85 2 0 89 

% 2,2 0 95,5 2,2 0 100 

26-33 

n 12 4 152 1 3 172 

% 7 2,3 88,4 0,6 1,7 100 

34-41 

n 8 1 114 8 3 134 

% 6 0,7 85,1 6 2,2 100 

42-49 

n 7 0 63 10 2 82 

% 8,5 0 76,8 12,2 2,4 100 

50-57 

n 6 0 53 3 1 63 

% 9,5 0 84,1 4,8 1,6 100 

> 58 

n 5 0 20 1 0 26 

% 19,2 0 76,9 3,8 0 100 

Toplam 

n 40 5 487 25 9 566 

% 7,1 0,9 86 4,4 1,6 100 
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Tablo 4.1.9.  Katılımcıların medeni durumlarına göre evcil hayvanlarını sahiplendikleri yerler 

Medeni durum 

Evcil hayvanın sahiplenildiği yer 

Sokak / barınak 
Evcil hayvan 

mağazası 
Veteriner kliniği Arkadaş Yetiştirici / çiftlik Toplam 

Evli 

n 90 60 27 51 23 251 

% 35,9 23,9 10,8 20,3 9,2 100 

Bekar 

n 101 58 28 63 24 274 

% 36,9 21,2 10,2 23 8,8 100 

Dul 

n 6 2 1 2 1 12 

% 50 16,7 8,3 16,7 8,3 100 

Boşanmış 

n 18 3 3 8 3 35 

% 51,4 8,6 8,6 22,9 8,6 100 

Cevap vermek istemeyen 

n 3 2 0 3 1 9 

% 33,3 22,2 0 33,3 11,1 100 

Toplam 

n 218 125 59 127 52 581 

% 37,5 21,5 10,2 21,9 9,0 100 
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Tablo 4.1.10.  Katılımcıların cinsiyetlerine göre evcil hayvanlarını sahiplendikleri yerler 

Cinsiyet 

Evcil hayvanın sahiplenildiği yer 

Sokak / barınak Evcil hayvan mağazası Veteriner kliniği Arkadaş Yetiştirici / çiftlik Toplam 

Bay 

n 61 44 27 58 22 212 

% 28,8 20,8 12,7 27,4 10,4 100 

Bayan 

n 157 82 32 69 30 370 

% 42,4 22,2 8,6 18,6 8,1 100 

Toplam 

n 218 126 59 127 52 582 

% 37,5 21,6 10,1 21,8 8,9 100 
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Tablo 4.1.11.  Katılımcıların öğrenim durumlarına göre evcil hayvanlarını sahiplendikleri yerler 

Öğrenim durumu 

Evcil hayvanın sahiplenildiği yer 

Sokak / barınak Evcil hayvan mağazası Veteriner kliniği Arkadaş Yetiştirici / çiftlik Toplam 

İlköğretim 

n 30 23 12 27 10 102 

% 29,4 22,5 11,8 26,5 9,8 100 

Meslek okulu 

n 14 4 3 6 4 31 

% 45,2 12,9 9,7 19,4 12,9 100 

Üniversite 

n 129 70 29 62 24 314 

% 41,1 22,3 9,2 19,7 7,6 100 

Yüksek lisans 

n 32 24 15 23 8 102 

% 31,4 23,5 14,7 22,5 7,8 100 

Doktora 

n 11 3 1 8 4 27 

% 40,7 11,1 3,7 29,6 14,8 100 

Toplam 

n 216 124 60 126 50 576 

% 37,5 21,5 10,4 21,9 8,7 100 
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Tablo 4.1.12. Katılımcıların yaşlarına göre evcil hayvanlarını sahiplendikleri yerler 

Yaş 

Evcil hayvanın sahiplenildiği yer 

Sokak / barınak Evcil hayvan mağazası Veteriner kliniği Arkadaş Yetiştirici / çiftlik Toplam 

18-25 

n 21 24 13 18 11 87 

% 24,1 27,6 14,9 20,7 12,6 100 

26-33 

n 67 34 19 35 16 171 

% 39,2 19,9 11,1 20,5 9,4 100 

34-41 

n 53 32 14 22 13 134 

% 39,6 23,9 10,4 16,4 9,7 100 

42-49 

n 37 13 4 23 5 82 

% 45,1 15,9 4,9 28,0 6,1 100 

50-57 

n 22 16 7 14 4 63 

% 34,9 25,4 11,1 22,2 6,3 100 

> 58 

n 16 3 1 5 1 26 

% 61,5 11,5 3,8 19,2 3,8 100 

Toplam 

n 216 122 58 117 50 563 

% 38,4 21,7 10,3 20,8 8,9 100 
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Tablo 4.1.13. Katılımcıların cinsiyetlerine göre sahip oldukları evcil hayvanların cinsiyetleri 

Cinsiyet 

Evcil hayvanın cinsiyeti 

Dişi Erkek 

Toplam 

Aktif Kısır Aktif Kısır 

Bay 

n 66 33 86 26 211 

% 31,3 15,6 40,8 12,3 100 

Bayan 

n 117 103 94 59 373 

% 31,4 27,6 25,2 15,8 100 

Toplam 

n 183 136 180 85 584 

% 31,3 23,3 30,8 14,6 100 
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Tablo 4.1.14. Katılımcıların sahiplendikleri köpeklerin ırklarının dağılımı 

Köpek Irkı n % 

Beagle 6 1,9 

Belgian Malinois 1 0,3 

Bobtail (Old English Shepherd Dog) 1 0,3 

Boxer 2 0,6 

Boxer Pittbul Melezi 1 0,3 

Cane Corso 1 0,3 

Cavalier King Charles 9 2,9 

Chihuahua 2 0,6 

Chow chow 21 6,8 

Dachshund 1 0,3 

Doberman 3 0,9 

Dogo Argentino 3 0,9 

French Bulldog 1 0,3 

Golden Retriever 48 15,7 

Alman Çoban Köpeği 18 5,9 

Husky 6 1,9 

İngiliz Setter 2 0,6 

İngiliz Bulldog 2 0,6 

Jack Russel Terrier 1 0,3 

Kafkas Çoban Köpeği 1 0,3 

Kangal 12 3,9 

Labrador 11 3,6 

Maltese Terrier 1 0,3 

Melez 77 25,2 

Pekingese 4 1,3 

Pinscher 7 2,2 

Pittbull Terrier 4 1,3 

Pointer 1 0,3 

Pug 12 3,9 

Rottweiler 11 3,6 

Saint Bernaird 2 0,6 

Samoyed 1 0,3 

Setter 3 0,9 

Spitz 2 0,6 

Terrier 17 5,5 

Tibet Spaniel 1 0,3 

West Highland White Terrier 2 0,6 

Yorkshire Terrier 6 1,9 

Dalmaçyalı 1 0,3 

TOPLAM 305 100 
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Tablo 4.1.15. Katılımcıların sahiplendikleri kedilerin ırklarının dağılımı 

Kedi Irkı n % 

Ankara 8 2,8 

Bombay 1 0,3 

British Shorthair 8 2,8 

Melez (Domestic Shorthair) 193 68,6 

Egzotik Shorthair 1 0,3 

Himalaya 4 1,4 

İran 38 13,5 

Sarman 1 0,3 

Scotish Fold 7 2,4 

Siyam 14 4,9 

Van 6 2,1 

TOPLAM 281 100 
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4.2. Evcil Hayvan Beslemesini Etkileyen Ekonomik Faktörler 

Katılımcıların aylık mama harcamaları Tablo 4.2.1.’de verilmiştir. Buna göre 

katılımcıların %3,2’sinin 25 TL ve daha az, %21,1’inin 26-50 TL arası, %29,3’ünün 51-

100 TL arası, %20,6’sının 101-150 TL arası, %22,7’sinin 151-200 TL ve üzeri aylık 

mama harcaması yaptıkları görülmektedir. 

Evcil hayvana yapılan yıllık harcama miktarları katılımcıların öğrenim 

durumları ile birlikte Tablo 4.2.2.’de verilmiştir. %46,3’lük bir çoğunluğun 1001 TL ve 

üzeri yıllık harcama yaptığı görülmektedir. Bu grubun ardından sırasıyla 501-1000 TL 

(%30,7), 101-500 TL (%19,6), 51-100 TL (%3), 50 TL ve aşağısı (%0,4) harcama 

yapanlar gelmektedir. 1001 TL ve üzeri harcama yapanların en çok üniversite mezunları 

(%54) olduğu tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi arttıkça genel olarak yapılan yıllık 

harcamanın da arttığı söylenebilir.  

Evcil hayvan için yapılan yıllık harcama miktarı üzerinde aylık gelirin etkisi 

Tablo 4.2.3.’te verilmiştir. Gelir düzeyi arttıkça 1001 TL ve üzeri yıllık harcama 

yapanların oranının arttığı, 501-1000 TL arası yıllık harcama yapanların en çok 1501-

2500 TL aylık gelire sahip olan hayvan sahipleri olduğu, 101-500 TL arası harcama 

yapanların %40,5’inin 1000 TL ve daha az aylık gelire sahip olan katılımcılar olduğu 

tespit edilmiştir.  

Aylık gelirleri göz önünde bulundurularak katılımcıların İstanbul’daki veteriner 

sağlık hizmetlerinin fiyatları hakkındaki görüşleri Tablo 4.2.4.’te verilmiştir. 

Katılımcıların %47,1’lik bir çoğunluğu İstanbul’daki fiyatları makul bulurken, 

%34,2’lik bir dilim fiyatların çok yüksek olduğunu düşünmektedir. Fiyatları makul 

bulanların oranı gelir dilimi ile doğru orantılı olarak yükselirken, fiyatları çok yüksek 

bulanların gelir dilimi düştükçe arttığı görülmüştür. Ayrıca gelir dilimi yükseldikçe 

fiyatlar hakkında bilgisi olmadığını belirtenlerin oranında da bir artış görülmüştür. 
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Tablo 4.2.1. Katılımcıların aylık mama harcamalarının dağılımı 

Aylık Mama Masrafı n % 

< 25 TL 19 3,2 

26 TL-50 TL 124 21,1 

51 TL-100 TL 172 29,3 

101 TL-150 TL 121 20,6 

> 151 TL-200 TL 133 22,7 

Kayıp Veri 18 3,1 

Toplam 587 100 
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Tablo 4.2.2. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre evcil hayvanları için yaptıkları yıllık harcama miktarları 

Öğrenim durumu 

Evcil hayvan için yapılan yıllık harcama miktarı 

<50 TL 51-100TL 101-500TL 501-1000TL >1001TL TOPLAM 

İlköğretim 

n 2 4 18 33 39 96 

% 2,1 4,2 18,8 34,4 40,6 100 

Meslek okulu 

n 0 3 6 9 12 30 

% 0 10 20 30 40 100 

Üniversite 

n 0 6 63 88 149 306 

% 0 2 20,6 28,8 48,7 100 

Yüksek lisans 

n 0 3 17 36 46 102 

% 0 2,9 16,7 35,3 45,1 100 

Doktora 

n 0 1 6 6 14 27 

% 0 3,7 22,2 22,2 51,9 100 

Toplam 

n 2 17 110 172 260 561 

% 0,4 3 19,6 30,7 46,3 100 
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Tablo 4.2.3. Katılımcıların aylık gelirlerine göre evcil hayvanları için yaptıkları yıllık harcama miktarları 

Aylık gelir 

Evcil hayvan için yapılan yıllık harcama miktarı 

< 50 TL 51-100 TL 101-500 TL 501-1000 TL > 1001 TL Toplam 

< 1000 TL 

n 2 3 17 9 11 42 

% 4,8 7,1 40,5 21,4 26,2 100 

1001-1500 TL 

n 0 4 23 18 24 69 

% 0 5,8 33,3 26,1 34,8 100 

1501-2500 TL 

n 0 4 21 50 51 126 

% 0 3,2 16,7 39,7 40,5 100 

2501-4000 TL 

n 0 2 20 46 55 123 

% 0 1,6 16,3 37,4 44,7 100 

> 4001 TL 

n 0 3 21 38 112 174 

% 0 1,7 12,1 21,8 64,4 100 

Toplam 

n 2 16 102 161 253 534 

% 0,4 3 19,1 30,1 47,4 100 
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Tablo 4.2.4. Katılımcıların aylık gelirine göre İstanbulda’ki veteriner ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarına yönelik düşünceleri 

Aylık gelir 

Fiyatlar hakkındaki görüşler 

Düşük bulanlar Makul bulanlar Çok yüksek bulanlar 
Fiyatlar hakkında bilgisi 

olmayanlar 

Görüş bildirmek 

istemeyenler 
Toplam 

< 1000 TL 

n 2 17 17 5 4 45 

% 4,4 37,8 37,8 11,1 8,9 100 

1001-1500 TL 

n 1 32 27 2 6 68 

% 1,5 47,1 39,7 2,9 8,8 100 

1501-2500 TL 

n 3 51 46 11 15 126 

% 2,4 40,5 36,5 8,7 11,9 100 

2501-4000 TL 

n 2 59 46 8 10 125 

% 1,6 47,2 36,8 6,4 8 100 

> 4001 TL 

n 2 87 48 26 11 174 

% 1,1 50 27,6 14,9 6,3 100 

Toplam 

n 10 246 184 52 46 538 

% 1,9 45,7 34,2 9,7 8,6 100 
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4.3. Evcil Hayvanların Barınma Durumlarını Etkileyen Faktörler  

4.3.1. Evcil hayvan sayısını etkileyen faktörler 

Evde beslenen evcil hayvan sayısı ile bu hayvanların barındırıldıkları ortam 

karşılaştığında elde edilen veriler Tablo 4.3.1.1.’de verilmiştir. Buna göre %62,7’lik 

çoğunluğun hayvanlarını evlerinde beslediği görülürken; katılımcıların geri kalanını 

sırasıyla hem ev hem bahçede (%27,9), sadece bahçede (%7,8), fabrikada (%1,6) 

besleme ve bakımını yapanlardan oluşmaktadır. Çoğunluğun (%57,3) sadece bir hayvan 

beslediği ve bu grubun en çok ev içerisinde  hayvanını barındırdığı (%70,2) görülürken, 

hayvan sayısı arttıkça evde besleme oranı ile hem ev hem de bahçede besleme 

oranlarının yakınlaştığı tespit edilmiştir.  

Evdeki hayvan sayısını etkileyen faktörlerden birisi olarak aylık gelir 

incelendiğinde (Tablo 4.3.1.2) 1000 TL ve altı gelir dilimindeki katılımcıların büyük 

çoğunluğunun (%50) bir hayvana baktığı görülürken,  geriye kalanlar oransal olarak 

sıralandığında sırasıyla iki (%25), beş ve daha fazla (12,5), üç (%8,3) ve dört(%4,2) 

hayvan besleyenlerin geldiği görülmektedir. 1001-1500TL gelir aralığındaki 

katılımcıların en fazla (%59,4) bir hayvan besledikleri görülürken, geriye kalanlar 

oransal olarak sıralandığında iki (%17,4), beş ve daha fazla(%13), dört (%5,8) ve son 

olarak üç (%4,3) hayvan besleyenlerin geldiği görülmektedir. 1501-2500TL gelir 

aralığındaki katılımcıların büyük çoğunluğunun (%59,1) bir hayvan besledikleri 

görülürken,  geriye kalanlar oransal olarak sıralandığında iki (%26), beş ve daha fazla 

(%6,3), üç (%5,5) ve dört(%3,1) hayvan besleyenlerin geldiği görülmektedir. 2501-

4000TL gelir dilimindeki katılımcıların en büyük çoğunluğunun (%59,8) bir hayvan 

besledikleri görülürken, geriye kalanlar oransal olarak sıralandığında iki (%22,1), üç 

(%8,2), beş ve daha fazla (%5,7) ve son olarak dört (%4,1) hayvan besleyenlerin geldiği 

görülmektedir. 4001TL ve üzeri gelir dilimindeki katılımcıların en büyük çoğunluğunun 

(%55,5) bir hayvan besledikleri görülürken, geriye kalanlar oransal olarak 

sıralandığında sırasıyla iki (%24,3), üç (%9,8), beş ve daha fazla (%6,9) ve son olarak 

üç (%3,5) hayvan besleyenlerin geldiği görülmektedir. 
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Öğrenim durumunun evdeki evcil hayvan sayısı üzerindeki etkisi Tablo 

4.3.1.3’te verilmiştir. Hayvan sayısı ile eğitim düzeyi karşılaştırıldığında dört hayvana 

kadar çok anlamlı değişimler olmazken 5 ve daha fazla hayvan besleyenlerin  daha çok 

eğitim seviyesi düşük bireyler olduğu görülmüştür. 

Medeni durumun evdeki evcil hayvan sayısı üzerindeki etkisi Tablo 4.3.1.4.’te 

gösterilmiştir. Bir hayvan besleyenlerin daha çok bekar olduğu (166/327), iki ve daha 

fazla hayvan besleyenlerin daha çok evli olduğu tespit edilmiştir.  

Katılımcıların cinsiyetinin evcil hayvan sayısı üzerindeki etkisi (Tablo 4.3.1.5.) 

incelendiğinde bir hayvan besleyenlerin daha çok bayanlar olduğu görülürken hayvan 

sayısı arttıkça hayvan sahiplerinin daha çok bayanlardan oluştuğu tespit edilmiştir.  

Katılımcıların çocuk sayılarının evcil hayvan sayısı üzerindeki etkisi Tablo 

4.3.1.6.’da gösterilmiştir. Çocuğu olmayan katılımcıların çoğunlukta olduğu (%69,4) 

görülürken, bir çocuk sahibi olanların daha çok (%58,9) bir hayvanı olduğu ve genel 

olarak çocuk sayısı arttıkça hayvan sayısının azaldığı tespit edilmiştir.  

Katılımcıların yaşlarının evde beslenen hayvan sayısı üzerindeki etkisi Tablo 

4.3.1.7.’de gösterilmiştir. Buna göre tüm yaş gruplarının en çok bir hayvan besleme 

eğiliminde olduğu görülürken, 42-49 yaş grubunda iki hayvan beslemeye yönelik bir 

artış görülmektedir ancak 58 ve üzeri yaş grubunda yine bir hayvan beslemeye yönelen 

bir dağılım söz konusudur. 
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Tablo 4.3.1.1. Evcil hayvanların barındırıldıkları ortamlar ve evdeki hayvan sayısı 

Evdeki Evcil Hayvan Sayısı 

Evcil Hayvanın Barındığı Ortam 

Ev Bahçe Fabrika 
Hem ev hem 

bahçe 
Toplam 

1 

n 
231 21 2 75 329 

% 
70,2 6,4 0,6 22,8 100 

2 

n 
75 11 4 43 133 

% 
56,4 8,3 3 32,3 100 

3 

n 
22 5 2 15 44 

% 
50 11,4 4,5 34,1 100 

4 

n 
11 3 0 9 23 

% 
47,8 13 0 39,1 100 

> 5 

n 
21 5 1 18 45 

% 
46,7 11,1 2,2 40,0 100 

Toplam 

n 
360 45 9 160 574 

% 
62,7 7,8 1,6 27,9 100 
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Tablo 4.3.1.2.  Katılımcıların aylık gelirine göre evlerindeki evcil hayvan sayısı 

Aylık gelir 

Evdeki hayvan sayısı 

1 2 3 4 > 5 Toplam 

< 1000 TL 

n 24 12 4 2 6 48 

% 50 25 8,3 4,2 12,5 100 

1001-1500 TL 

n 41 12 3 4 9 69 

% 59,4 17,4 4,3 5,8 13 100 

1501-2500 TL 

n 75 33 7 4 8 127 

% 59,1 26 5,5 3,1 6,3 100 

2501-4000 TL 

n 73 27 10 5 7 122 

% 59,8 22,1 8,2 4,1 5,7 100 

> 4001 TL 

n 96 42 17 6 12 173 

% 55,5 24,3 9,8 3,5 6,9 100 

Toplam 

n 309 126 41 21 42 539 

% 57,3 23,4 7,6 3,9 7,8 100 
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Tablo 4.3.1.3. Katılımcıların  öğrenim durumlarına göre evlerindeki evcil hayvan sayısı 

Öğrenim durumu 

Evcil hayvan sayısı 

1 2 3 4 >5 Toplam 

İlköğretim 

n 58 24 9 1 8 100 

% 58 24 9 1 8 100 

Meslek okulu 

n 173 76 23 13 27 312 

% 55,4 24,4 7,4 4,2 8,7 100 

Üniversite 

n 17 4 3 3 2 29 

% 58,6 13,8 10,3 10,3 6,9 100 

Yüksek lisans 

n 63 20 6 5 7 101 

% 62,4 19,8 5,9 5 6,9 100 

Doktora 

n 14 9 1 1 1 26 

% 53,8 34,6 3,8 3,8 3,8 100 

Toplam 

n 325 133 42 23 45 568 

% 57,2 23,4 7,4 4 7,9 100 
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Tablo 4.3.1.4.  Katılımcıların medeni durumlarına göre evlerindeki evcil hayvan sayısı 

Medeni durum 

Evcil hayvan sayısı 

1 2 3 4 5 ve üstü Toplam 

Evli 

n 140 50 27 10 20 247 

% 56,7 20,2 10,9 4 8,1 100 

Bekar 

n 166 66 15 9 18 274 

% 60,6 24,1 5,5 3,3 6,6 100 

Dul 

n 5 3 0 2 1 11 

% 45,5 27,3 0 18,2 9,1 100 

Boşanmış 

n 12 11 2 2 6 33 

% 36,4 33,3 6,1 6,1 18,2 100 

Cevap vermek istemeyen 

n 4 4 0 0 0 8 

% 50 50 0 0 0 100 

Toplam 

n 327 134 44 23 45 573 

% 57,1 23,4 7,7 4,0 7,9 100 
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Tablo 4.3.1.5.  Katılımcıların cinsiyetlerine göre evlerindeki evcil hayvan sayısı 

Cinsiyet 

Evcil hayvan sayısı 

1 2 3 4 > 5  Toplam 

Bay 

n 132 43 16 7 9 207 

% 63,8 20,8 7,7 3,4 4,3 100 

Bayan 

n 196 91 28 16 36 367 

% 53,4 24,8 7,6 4,4 9,8 100 

Toplam 

n 328 134 44 23 45 574 

% 57,1 23,3 7,7 4 7,8 100 
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Tablo 4.3.1.6.  Katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısına göre evlerindeki evcil hayvan sayısı 

Çocuk sayısı 

Evcil hayvan sayısı 

1 2 3 4 > 5  Toplam 

0 

n 225 97 26 15 32 395 

% 57 24,6 6,6 3,8 8,1 100 

1 

n 56 18 10 4 7 95 

% 58,9 18,9 10,5 4,2 7,4 100 

2 

n 37 15 8 3 6 69 

% 53,6 21,7 11,6 4,3 8,7 100 

3 

n 7 1 0 0 0 8 

% 87,5 12,5 0 0 0 100 

> 4 

n 1 0 0 1 0 2 

% 50 0 0 50 0 100 

Toplam 

n 326 131 44 23 45 569 

% 57,3 23 7,7 4,0 7,9 100 
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Tablo 4.3.1.7.  Katılımcıların yaşlarına göre evlerinde yaşayan evcil hayvan sayısı 

Yaş 

Evdeki hayvan sayısı 

1 2 3 4 > 5 Toplam 

18-25 

n 56 17 10 0 6 89 

% 62,9 19,1 11,2 0 6,7 100 

26-33 

n 109 35 9 7 10 170 

% 64,1 20,6 5,3 4,1 5,9 100 

34-41 

n 77 30 7 5 11 130 

% 59,2 23,1 5,4 3,8 8,5 100 

42-49 

n 34 21 10 5 10 80 

% 42,5 26,3 12,5 6,3 12,5 100 

50-57 

n 32 18 5 3 3 61 

% 52,5 29,5 8,2 4,9 4,9 100 

> 58 

n 8 7 3 3 4 25 

% 32 28 12 12 16 100 

Toplam 

n 316 128 44 23 44 555 

% 56,9 23,1 7,9 4,1 7,9 100 
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4.3.2. Evcil hayvanların barınma ortamlarını etkileyen faktörler 

Katılımcıların aylık gelirlerinin besledikleri evcil hayvanların barınma ortamları 

üzerindeki etkisi Tablo 4.3.2.1.’de verilmiştir. Buna göre 1000 TL ve altında aylık 

gelire sahip katılımcıların %64,6 oranında hayvanlarına evlerinde bakarken, 

%16,7’sinin bahçede, %2,1’inin fabrikada, %16,7’sinin hem ev hem bahçede 

hayvanlarını barındırdıkları görülmektedir. 1001-1500 TL gelir aralığındaki katılımcılar 

%62 oranında evde, %7 oranında bahçede, %1,4 oranında fabrikada, %29,6 oranında 

hem ev hem bahçede hayvanlarını barındırdıkları görülmektedir. 1501-2500 TL  arası 

gelir dilimindeki katılımcıların %70,6’ının hayvanlarını evlerinde, %6,3’ünün bahçede, 

%1,6’sının fabrikada, %21,4’ünün hem ev hem de bahçede barındırdıkları 

görülmektedir. 2501-4000 TL gelir dilimindeki katılımcıların %62,7’sinin hayvanlarını 

evlerinde, %7,9’unun bahçede, %0,8’inin fabrikada, %28,6’sının hem ev hem 

bahçelerinde barındırdıkları görülmektedir. 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip 

katılımcıların %55,9’unun hayvanlarını evlerinde, %7,9’unun bahçede, %5,1’inin 

fabrikada, %31,1’inin de hem ev hem de bahçelerinde barındırdıkları görülmektedir.  

Katılımcıların öğrenim durumlarının evcil hayvanların barınma ortamı 

üzerindeki etkisi Tablo  4.3.2.2.’de verilmiştir. Eğitim seviyesi arttıkça ev içerisinde 

evcil hayvan besleme oranının arttığı gözlenmiştir. Aynı şekilde eğitim seviyesi 

düştükçe hayvanlarını sadece bahçede barındıranların oranı artmaktadır. Hayvanlarını 

fabrikada, evlerinde ve bahçede barındıranlar arasında eğitim düzeyinin büyük bir 

değişim yaratmadığı görülmüştür. 

Katılımcıların cinsiyetlerinin evcil hayvanların barınma ortamı üzerindeki etkisi 

Tablo 4.3.2.3.’te gösterilmiştir. Bayanların baylara göre hayvanlarına ev içerisinde 

bakma oranlarının daha yüksek olduğu (%66,8), bayların bahçede hayvan besleme 

oranlarının da bayanlara göre daha yüksek olduğu (%12,7) tespit edilmiştir. 

Hayvanlarını fabrikada beslediğini belirtenlerin de daha çok baylar olduğu görülürken, 

hem ev hem de bahçede beslediğini söyleyenler arasındaki oranların birbirlerine yakın 

olduğu görülmüştür. 
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Katılımcıların çocuk sayılarının evcil hayvanların barınma ortamı üzerindeki 

etkisi Tablo 4.3.2.4.’te gösterilmiştir. Çocuk sayısına göre tüm grupların çoğunluğu 

hayvanlarını evlerinde ve ikinci olarak ev ve bahçelerinde beslediğini belirtmiştir. 

Ancak çocuk sayısındaki artışın evcil hayvanın evde barınma durumunda bir düşüşe yol 

açtığı ve bahçede bakımın daha sık tercih edildiği özellikle 3 çocuğu olan katılımcıların 

grubunda görülebilmektedir. 

 

Tablo 4.3.2.1. Katılımcıların aylık gelirlerine göre evcil hayvanlarının barındığı ortam 

Aylık gelir 

Evcil hayvanın barındığı ortam 

Ev Bahçe Fabrika 
Hem ev hem 

bahçe 
Toplam 

< 1000 TL 

n 31 8 1 8 48 

% 64,6 16,7 2,1 16,7 100 

1001-1500 TL 

n 44 5 1 21 71 

% 62,0 7,0 1,4 29,6 100 

1501-2500 TL 

n 89 8 2 27 126 

% 70,6 6,3 1,6 21,4 100 

2501-4000 TL 

n 79 10 1 36 126 

% 62,7 7,9 0,8 28,6 100 

> 4001 TL 

n 99 14 9 55 177 

% 55,9 7,9 5,1 31,1 100 

Toplam 

n 342 45 14 147 548 

% 62,4 8,2 2,6 26,8 100 
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Tablo 4.3.2.2. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre evcil hayvanlarının barındığı ortam 

Öğrenim durumu 

Evcil hayvanın barındığı ortam 

Ev Bahçe Fabrika Ev ve bahçe Toplam 

İlköğretim 

n 58 12 3 30 103 

% 56,3 11,7 2,9 29,1 100 

Meslek okulu 

n 15 3 5 8 31 

% 48,4 9,7 16,1 25,8 100 

Üniversite 

n 200 21 5 89 315 

% 63,5 6,7 1,6 28,3 100 

Yüksek lisans 

n 66 9 2 25 102 

% 64,7 8,8 2 24,5 100 

Doktora 

n 19 1 0 6 26 

% 73,1 3,8 0 23,1 100 

Toplam 

n 358 46 15 158 577 

% 62 8 2,6 27,4 100 

 



 43 

 

Tablo 4.3.2.3. Katılımcıların cinsiyetlerine göre, evcil hayvanlarının barındığı ortam 

Cinsiyet 

Evcil hayvanın barındığı ortam 

Ev Bahçe Fabrika Hem ev hem bahçe Toplam 

Bay 

n 113 27 13 59 212 

% 53,3 12,7 6,1 27,8 100 

Bayan 

n 248 20 2 101 371 

% 66,8 5,4 0,5 27,2 100 

Toplam 

n 361 47 15 160 583 

% 61,9 8,1 2,6 27,4 100 
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Tablo 4.3.2.4. Katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısına göre, evcil hayvanlarının barındığı ortam 

Çocuk sayısı 

Evcil hayvanın barındığı ortam 

Ev Bahçe Fabrika Hem ev hem bahçe Toplam 

0 

n 267 21 11 99 398 

% 67,1 5,3 2,8 24,9 100 

1 

n 55 12 0 30 97 

% 56,7 12,4 0 30,9 100 

2 

n 32 11 2 26 71 

% 45,1 15,5 2,8 36,6 100 

3 

n 3 3 1 2 9 

% 33,3 33,3 11,1 22,2 100 

>4 

n 1 0 1 1 3 

% 33,3 0 33,3 33,3 100 

Toplam 

n 358 47 15 158 578 

% 61,9 8,1 2,6 27,3 100 
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4.3.3. Evcil hayvanlara ayırılan zaman ve yalnız kalma sürelerini etkileyen 

faktörler 

Evcil hayvanların evde yalnız kalma süreleri Tablo 4.3.3.1.’de gösterilmiştir. 

Buradaki veriler incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun (%33,7) evcil hayvanlarını 

3 ile 5 saat arasında evde yalnız bıraktığı, %31’inin 6 ile 10 saat, %26,1’inin 1 ile 2 saat, 

%6,1’inin 11 ile 18 saat ve %1,4’ünün 19 saatten fazla evcil hayvanlarını evde yalnız 

bıraktığı  tespit edilmiştir.  

Katılımcıların evcil hayvanlarına gün içerisindeki ayırdıkları eğitim veya oyun 

zamanına yönelik veriler Tablo 4.3.3.2.’de gösterilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun 

(%43,1) evcil hayvanlarına günde 1-2 saat, %24’nün 31-60 dakika, %22’sinin 11-30 

dakika, %8’nin 5-10 dakika zaman ayırdıkları görülürken, %1,9’unun evcil 

hayvanlarına hiç zaman ayırmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 4.3.3.3.’te katılımcıların tatile giderken evcil hayvanlarını bıraktıkları 

yerler gösterilmiştir. Buna göre çoğunluk (% 37) tatile çıkarken evcil hayvanlarını 

arkadaşlarına bırakırken, %26,7’sinin evcil hayvanını yanına aldığı, %11,4’ünün 

veteriner kliniğine bıraktığı, %9,2’sinin ise pansiyon veya kedi ve köpek oteline 

bıraktığı söylenebilir. Diğer taraftan katılımcıların %11,4’ü evcil hayvanlarını kimseye 

bırakamadıkları için tatile çıkamadıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 4.3.3.1. Evcil hayvanların gün içerisinde evde yalnız kalma süreleri 

Yalnız Kalma Süresi (saat) n % 

1-2  153 26,1 

3-5 198 33,7 

6-10  182 31 

11-18  36 6,1 

> 19  8 1,4 

Kayıp Veri 10 1,7 

Toplam 587 100 

 

Tablo 4.3.3.2. Evcil hayvanlara günde ayırılan oyun veya eğitim süreleri 

Evcil hayvana ayırılan zaman n % 

5-10 dakika 47 8 

11-30 dakika 129 22 

31-60 dakika 141 24 

1-2 saat 253 43,1 

Hiç zaman ayırmayanlar 11 1,9 

Kayıp Veri 6 1 

Toplam 587 100 

 

Tablo 4.3.3.3. Katılımcıların tatile giderken evcil hayvanlarını bıraktıkları yerler 

Tercih edilen yer n % 

Yanında götürenler 157 26,7 

Pansiyon / Kedi & Köpek oteline bırakanlar 54 9,2 

Veteriner kliniğine bırakanlar 67 11,4 

Arkadaşına bırakanlar 217 37 

Hiçbir yere bırakamadığı için tatile çıkamayanlar 67 11,4 

Kayıp Veri 25 4,3 

Toplam 587 100 
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4.4. Evcil Hayvanların Beslenme Şekillerini Etkileyen Faktörler 

Evcil hayvanların beslenmesinde tercih edilen mamalar ve bunların haricinde 

verilen besinler arasındaki ilişki Tablo 4.4.1.’de gösterilmiştir.  Buna göre yüksek 

kaliteli kuru mama verenlerin %22,6’sının aynı zamanda ev yemeği, %6,8’inin sebze ve 

meyve, %5,2’sinin kemik verdiği görülürken %64’lük çoğunluğun mama harici besin 

vermediği tespit edilmiştir. Ekonomik kuru mama ile evcil hayvanlarını besleyenlerin 

%48,6’lık çoğunluğu evcil hayvanına mamasının yanında ev yemeği de verdiğini 

belirtirken, sadece %27’sinin mama harici besin vermediği görülmektedir. Ev yemeği 

verdiğini belirten katılımcıların aynı şekilde mama harici besin verme durumunda ev 

yemeği verenler grubunda yoğunlaştığı görülmektedir. Konserve mama (%63,6) ve 

reçete mama (%75) ile evcil hayvanlarını besleyenlerin büyük çoğunluğunun  mama 

harici besin vermedikleri tespit edilmiştir.  

Mama harici besin verenlerin gelir gruplarına göre incelendiği Tablo 4.3.3.3.’e 

göre 1000 TL ve altı gelir dilimindeki katılımcıların  çoğunluğunun (%52,1) evcil 

hayvanına  mama harici besin vermediği görülürken, %35,4’ünün ev yemeği, 

%4,2’sinin sebze veya meyve, %4,2’sinin sakatat, %4,2’sinin kemik verdiği 

görülmektedir. 1001-1500 TL arası gelir dilimindeki katılımcıların çoğunluğunun 

(%47,1) evcil hayvanına mama harici besin vermediği görülürken %29,7’sinin ev 

yemeği, %8,6’sının kemik, %5,7’sinin sebze veya meyve, %2,9’unun da sakatat verdiği 

görülmektedir. 1501-2500 TL gelir dlimindeki katılımcıların çoğunluğunun (%53,1) 

evcil hayvanına mama harici besin vermediği görülürken, %29,7’sinin ev yemeği, 

%10,2’sinin sebze veya meyve, %3,9’unun kemik, %3,1’inin sakatat verdiği 

görülmektedir. 2501-4000 TL gelir dilimindeki katılımcıların çoğunluğunun (%52,8) 

evcil hayvanına mama harici besin vermediği görülürken, %28’inin ev yemeği, 

%12,8’inin sebze veya meyve, %3,9’unun kemik, %3,1’inin sakatat verdiği 

görülmektedir. 4001 TL ve üzeri gelir dilimindeki katılımcıların çoğunluğunun (%60,8) 

evcil hayvanına mama harici besin vermediği görülürken, %22,7’sinin ev yemeği, 

%8’inin kemik,  %6,8’inin sebze veya meyve, %1,7’sinin sakatat verdiği görülmektedir. 

Ev yemeği vermeyenlerin oranı en yüksek olarak (%60,8) 4001 TL ve üzeri dilimde 

görülürken, en yüksek oranda ev yemeği verenlerin 1000 TL ve altı gelir dilimindeki 

katılımcılarla (%35,4) 1001-1500 TL gelir dilimindeki katılımcılar (%35,7) olduğu 

görülmektedir. Evcil hayvanına en çok sebze ve meyve verenlerin 1501-2500 TL 
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gelir dilimindeki (%10,2) ve 2501-4000 TL gelir dilimindeki katılımcılar (%12,8) 

olduğu görülmektedir. Evcil hayvanına en çok sakatat verenlerin (%4,2) 1000 TL ve 

altındaki gelir dilimindeki katılımcılar olduğu görülmektedir. Evcil hayvanına en çok 

kemik verenlerin en çok 4001 TL ve üzeri gelir dilimindeki katılımcılar (%8) olduğu 

görülmektedir.
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Tablo 4.4.1.Evcil hayvanların beslenme şekilleri ve mama harici verilen besinler 

Beslenme Şekli 

Mama Harici Verilen Besin 

Ev 

Yemeği 

Sebze 

Meyve 
Sakatat Kemik 

Mama Harici 

Besin 

Vermeyenler 

Toplam 

Yüksek Kaliteli Kuru Mama 

n 
96 29 6 22 272 425 

% 
22,6 6,8 1,4 5,2 64 100 

Ekononik Kuru Mama 

n 
36 9 2 7 20 74 

% 
48,6 12,2 2,7 9,5 27 100 

Ev Yemeği 

n 
28 7 2 7 1 45 

% 
62,2 15,6 4,4 15,6 2,2 100 

Konserve Mama 

n 
3 0 1 0 7 11 

% 
27,3 0 9,1 0 63,6 100 

Reçete Mama 

n 
4 3 0 0 21 28 

% 
14,3 10,7 0 0 75 100 

Toplam 

n 
167 48 11 36 321 583 

% 
28,6 8,2 1,9 6,2 55,1 100 
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Tablo 4.4.2. Katılımcıların aylık gelirlerine göre, evcil hayvanlarının mama harici beslenme biçimi 

Aylık gelir 

Mama harici verilen besinler 

Ev yemeği Sebze / meyve Sakatat Kemik 
Mama harici besin 

vermeyenler 
Toplam 

< 1000 TL 

n 17 2 2 2 25 48 

% 35,4 4,2 4,2 4,2 52,1 100 

1001-1500 TL 

n 25 4 2 6 33 70 

% 35,7 5,7 2,9 8,6 47,1 100 

1501-2500 TL 

n 38 13 4 5 68 128 

% 29,7 10,2 3,1 3,9 53,1 100 

2501-4000 TL 

n 35 16 0 8 66 125 

% 28 12,8 0 6,4 52,8 100 

> 4001 TL 

n 40 12 3 14 107 176 

% 22,7 6,8 1,7 8 60,8 100 

Toplam 

n 155 47 11 35 299 547 

% 28,3 8,6 2,0 6,4 54,7 100 
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4.5. Evcil Hayvanların Sağlık Uygulamalarını ve Sahiplenme Bilincini Etkileyen 

Faktörler 

4.5.1. Veteriner sağlık hizmeti tercihlerini ve sıklıklarını etkileyen faktörler 

Tablo 4.5.1.1.’te yer alan veriler incelendiğinde, katılımcıların %59,9’unun evcil 

hayvanını sağlık hizmeti almak için veteriner kliniğine %35,4’ünün veteriner 

polikliniğine, %2’sinin hayvan hastanesine ve %0,7’sinin ise belediyenin veteriner 

hizmetleri bölümüne götürdüğü görülmektedir. Katılımcıların %0,7’si evcil hayvanını 

sağlık hizmeti almak için yukarıda belirtilen ilgili bölümlerden hiç birine götürmediği 

tespit edilmiştir.  

Tablo.4.5.1.2.’deki veriler değerlendirildiğinde, katılımcıların %81,4’ünün evcil 

hayvanına belediye tarafından hiçbir işlem yapılmadığı, %7’sinin evcil hayvanına 

belediye tarafından aşılama yapıldığı, %4,4’ünün evcil hayvanına kısırlaştırma ve 

aşılama işlemlerinin yapıldığı, %3,4’ünün hayvanlarına sadece kısırlaştırma yapıldığı, 

%2,7’sinin ise konu hakkında bilgi sahibi olmadığı görülmektedir.  

Tablo 4.5.1.3. incelenecek olursa, katılımcıların %71’inin evcil hayvanlarını 

sağlık olduğu halde ilk aldıkları gün veteriner hekime götürdükleri, 13,88’inin aşı 

zamanı gelene kadar veteriner hekime götürmedikleri, %7,3’ünün hasta olduğu için ilk 

aldığı gün veteriner hekime götürdüğü, %6,6’sı hasta olana kadar götürmediği ve 

%0,9’unun ise hiç götürmediği görülmektedir. 

Tablo 4.5.1.4.  incelendiğinde, katılımcıların %63,5’i veteriner hekime ilk 

ziyaret sebebinin genel kontrol ve muayene olduğunu, %14,3’ü aşılama, %12,3’ü 

hastalık tedavisi, %8’,i bilgi almak ve 1,4’ü ise hatırlamadığını bildirdiği görülmektedir.  

Tablo 4.5.1.5.’te yer alan veriler değerlendirildiğinde, katılımcıların %42,4’ünün 

evcil hayvanlarını 2-4 aylık iken ilk defa veteriner hekime götürdükleri, %39,7’sinin 2 

aylıktan küçükken evcil hayvanlarını ilk defa veteriner hekime götürdükleri, %6,8’inin 

4-6 aylık iken evcil hayvanlarını ilk defa veteriner hekime götürdükleri, %4,9’unun bir 

yaşından büyük iken evcil hayvanlarını ilk defa veteriner hekime götürdükleri ve son 

olarak da katılımcıların %4,4’ünün, evcil hayvanlarını 6-12 aylık iken ilk defa evcil 

hayvanları veteriner hekime götürdükleri görülmektedir.  

Katılımcıların yaş dağılımlarına göre veteriner hekim ziyaret sıklıkları Tablo 

4.5.1.6.’da gösterilmiştir. Buna göre, katılımcıların %38,5’lik çoğunluğunun iki ayda 
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bir, %28,1’inin ayda bir, %16,5’inin senede bir, %10,2’sinin haftada bir ve %6,6’sının 

ayda iki defa veteriner kliniklerini ziyaret ettiği görülmektedir. Haftada bir veteriner 

kliniklerini ziyaret edenlerin en çok 18-33 yaş, ayda bir ziyaret edenlerin en çok 58 yaş 

ve üstü, ayda iki defa ziyaret edenlerin en çok  26-41 yaş, ayda iki defa ziyaret edenlerin 

en çok 18-33 yaş, iki ayda bir ziyaret edenlerin en çok 26-41 yaş, senede bir defa ziyaret 

edenlerin de en çok 34-49 yaş arasındaki katılımcılar olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 4.5.1.7.’de katılımcıların cinsiyetleri ile veteriner hekimlerini ziyaret 

sıklığı karşılaştırıldığında çoğunluğun (%38,1) iki ayda bir veteriner kliniğini ziyaret 

ettiği görülmektedir. Haftada bir (%11,1) ve iki ayda bir (%39,6) gidenlerin daha çok 

bayanlar olduğu; ayda bir (%28,6), ayda iki (%7,3) ve senede bir (%18) gidenlerin ise 

daha çok erkekler olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4.5.1.8.’de eğitim seviyesi ile veteriner hekim ziyaret sıklığı 

karşılaştırıldığında veteriner hekimi haftada bir ziyaret edenlerin en çok ilköğretim 

mezunu (%20,2) olduğu, ayda bir ziyaret edenlerin yakın dağılım gösterdiği, iki ayda 

bir ziyaret edenlerin en çok üniversite (%42), meslek okulu (%41,4) ve yüksek lisans 

(%40,2) mezunlarının olduğu görülürken, senede bir ziyaret edenlerin çoğunluğunun 

doktora programı (%25,9) mezunları olduğu görülmektedir.    

Tablo 4.5.1.9.’da gelir düzeyinin veteriner hekim ziyaret sıklığı üzerindeki etkisi 

incelendiğinde genel çoğunluğun iki ayda bir (%38,5) ve ayda bir (%28,4) veteriner 

kliniklerini ziyaret ettikleri görülürken, 1000 TL ve daha düşük gelir dilimindeki 

katılımcıların büyük çoğunluğunun (%31,3) haftada bir veteriner kliniklerini ziyaret 

ettikleri görülürken, 1001-4000 TL arası gelir dilimindeki üç katılımcı grubunun 

çoğunluğunun iki ayda bir veteriner kliniklerini ziyaret ettikleri görülmektedir. 4000 TL 

ve üzeri gelir dilimindeki katılımmcıların ayda bir (%34,9) ve iki ayda bir (%34,9) 

veteriner hekimi ziyaret edenler şeklinde eşit olarak bölündüğü tespit edilmiştir. 
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Tablo 4.5.1.1.Evcil hayvan sağlık hizmeti için tercih edilen yerler 

Sağlık hizmeti tercihi n % 

Veteriner muayenehanesi / kliniği 350 59,6 

Veteriner polikliniği 208 35,4 

Hayvan  hastanesi 12 2 

Belediye veteriner hizmetleri bölümü 4 0,7 

Hiçbiri 5 0,9 

Kayıp Veri 8 1,4 

Toplam 587 100 

 

Tablo 4.5.1.2. Evcil hayvanlara belediyeler tarafından yapılan işlemler 

Belediye Tarafından Yapılan İşlem n % 

Sadece aşılamaları yapılanlar 41 7 

Hiçbir işlem yapılmayanlar 478 81,4 

Konu hakkında bilgisi olmayanlar 16 2,7 

Kısırlaştırma operasyonu yapılanlar 20 3,4 

Kısırlaştırma operasyonu ve aşılamaları yapılanlar 26 4,4 

Kayıp Veri 6 1 

Toplam 587 100 

 

Tablo 4.5.1.3. Evcil hayvanların ilk veteriner hekim ziyaret zamanları 

İlk ziyaret zamanı n % 

Sağlıklı olduğu halde sahiplenildiği ilk gün 417 71 

Hasta olduğu için sahiplenildiği ilk gün 43 7,3 

Hasta olana kadar götürülmeyenler 39 6,6 

Aşılarının zamanı gelene kadar götürülmeyenler 81 13,8 

Hiç götürülmeyenler 5 0,9 

Kayıp Veri 2 0,3 

Toplam 587 100 
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Tablo 4.5.1.4. Veteriner hekimi ilk ziyaret sebepleri 

Ziyaret Sebebi n % 

Genel kontrol ve muayene 373 63,5 

Bilgi almak 47 8 

Hastalık sebebiyle tedavi  72 12,3 

Aşılama 84 14,3 

Hatırlamayanlar 8 1,4 

Kayıp Veri 3 0,5 

Toplam 587 100 

 

 

Tablo 4.5.1.5. Evcil hayvanların ilk veteriner hekim ziyaretlerindeki yaş dağılımları 

İlk Ziyaret Yaşı n % 

< 2 ay 233 39,7 

2-4 ay 249 42,4 

4-6 ay  40 6,8 

6-12 ay 26 4,4 

> 1 yaş 29 4,9 

Kayıp Veri 10 1,7 

Toplam 587 100 
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Tablo 4.5.1.6. Katılımcıların yaşlarına göre, veteriner hekim ziyaret sıklıkları 

Yaş 

Veteriner hekim ziyaret sıklığı 

Haftada bir Ayda bir Ayda iki İki ayda bir Senede bir Toplam 

18-25 

n 19 23 9 26 12 89 

% 21,3 25,8 10,1 29,2 13,5 100 

26-33 

n 19 52 11 74 15 171 

% 11,1 30,4 6,4 43,3 8,8 100 

34-41 

n 9 38 8 49 28 132 

% 6,8 28,8 6,1 37,1 21,2 100 

42-49 

n 3 22 7 28 20 80 

% 3,8 27,5 8,8 35 25 100 

50-57 

n 5 14 2 32 7 60 

% 8,3 23,3 3,3 53,3 11,7 100 

> 58 

n 2 8 0 6 10 26 

% 7,7 30,8 0 23,1 38,5 100 

Toplam 

n 57 157 37 215 92 558 

% 10,2 28,1 6,6 38,5 16,5 100 
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Tablo 4.5.1.7. Katılımcıların cinsiyetlerine göre veteriner hekim ziyaret sıklıkları 

Cinsiyet 

Veteriner hekim ziyaret sıklığı 

Haftada bir Ayda bir Ayda iki İki ayda bir Senede bir Toplam 

Bay 

n 22 59 15 73 37 206 

% 10,7 28,6 7,3 35,4 18 100 

Bayan 

n 41 103 23 146 56 369 

% 11,1 27,9 6,2 39,6 15,2 100 

Toplam 

n 63 162 38 219 93 575 

% 11 28,2 6,6 38,1 16,2 100 
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Tablo 4.5.1.8. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre veteriner hekim ziyaret sıklıkları 

Öğrenim durumu 

Veteriner hekim ziyaret sıklığı 

Haftada bir Ayda bir Ayda iki İki ayda bir Senede bir Toplam 

İlköğretim 

n 20 30 5 27 17 99 

% 20,2 30,3 5,1 27,3 17,2 100 

Meslek okulu 

n 2 6 2 12 7 29 

% 6,9 20,7 6,9 41,4 24,1 100 

Üniversite 

n 26 81 25 131 49 312 

% 8,3 26 8 42 15,7 100 

Yüksek lisans 

n 13 31 5 41 12 102 

% 12,7 30,4 4,9 40,2 11,8 100 

Doktora 

n 1 10 1 8 7 27 

% 3,7 37 3,7 29,6 25,9 100 

Toplam 

n 62 158 38 219 92 569 

% 10,9 27,8 6,7 38,5 16,2 100 
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Tablo 4.5.1.9. Katılımcıların aylık gelirlerine göre veteriner hekim ziyaret sıklıkları 

Aylık gelir 

Veteriner hekim ziyaret sıklığı 

Haftada bir Ayda bir Ayda iki İki ayda bir Senede bir Toplam 

< 1000 TL 

n 15 7 4 11 11 48 

% 31,3 14,6 8,3 22,9 22,6 100 

1001-1500 TL 

n 6 21 5 26 13 71 

% 8,5 29,6 7 36,6 18,3 100 

1501-2500 TL 

n 12 33 4 53 24 126 

% 9,5 26,2 3,2 42,1 19 100 

2501-4000 TL 

n 8 33 10 59 16 126 

% 6,3 26,2 7,9 46,8 12,7 100 

> 4001 TL 

n 18 60 11 60 23 172 

% 10,5 34,9 6,4 34,9 13,4 100 

Toplam 

n 59 154 34 209 87 543 

% 10,9 28,4 6,3 38,5 16 100 
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4.5.2. Zoonozlara karşı alınan önlemler ve seçimlerini etkileyen faktörler 

Katılımcıların yaşlarına göre zoonoz hastalıklara karşı aldıkları önlemler Tablo 

4.5.2.1.’de gösterilmiştir. Buna göre, katılımcıların %84,6’lık çoğunluğu aşı ve 

antiparaziter uygulamalar ile önlem aldığını belirtmiştir. Geriye kalanların büyük 

çoğunluğunun (%8,1) konu hakkında bilgisi olmadığı, %4,3’ünün aşı ve antiparaziter 

uygulamaların yanı sıra evcil hayvanları ile temastan kaçınarak önlem aldıkları tespit 

edilmiştir.  Yaş dağılımları incelendiğinde aşı ve antiparaziter uygulamalara verilen 

önemin hemen her yaşta yüksek oranda görüldüğü gibi, konu hakkında bilgisi 

olmayanların daha çok 18-41 yaş arası bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir.  

Tablo 4.5.2.2.’te gösterilen eğitim seviyesi ile zoonoz hastalıklara karşı alınan 

önlemler arasındaki ilişki incelendiğinde, önlem olarak aşı ve antiparaziter uygulamalar 

yaptıranların çoğunlukta olduğu ve bu grup içerisinde yüksek eğitim seviyesindekilerin 

daha yüksek oranlarda bulunduğu, temastan kaçınanların düşük eğitim seviyesinde 

olduğu, aşı ve antiparaziter uygulamalar ile birlikte temastan kaçınanların düşük eğitim 

seviyesinde olduğu görülmüştür. 

Tablo 4.5.2.3.’te yer alan, katılımcıların çocuk sayıları ile zoonoz hastalıklara 

karşı aldıkları önlemler karşılaştırıldığında çoğunluğun (%84,3) aşı ve antiparaziter 

uygulamalar ile önlem aldığı görülürken, çocuk sayısı arttıkça temastan kaçınanların 

sayısının arttığı ancak aşı ve antiparaziter uygulamaları yaptıranların sayısının düştüğü 

görülmüştür. 

Katılımcıların yaşlarına göre evcil hayvanlarını aşılatma nedenleri Tablo 

4.5.2.4.’de gösterilmiştir. Katılımcıların %75,6’lık çoğunluğunun hayvanlarının 

sağlığını korumak için aşılattığı görülürken, %16,7’si kendi sağlıklarını korumak için, 

%3,7’si gerekli olduğu söylendiği için, %3,6’sı çevre sağlığını korumak için 

hayvanlarını aşılattığı tespit edilmiştir. Sadece %0,4’lük bir grup konu hakkında bilgisi 

olmadığını belirtmiştir. Yaş dağılımlarına göre aşılatma nedenleri incelendiğinde 42-49 

yaş arasındaki bireylerin daha çok kendi sağlığını korumaya yönelik aşılatma yaptığı, 

26-33 yaş aralığının da daha çok hayvanının sağlığını korumak için aşılatma yaptırdığı 

görülürken diğer yaş gruplarında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir.  

Tablo 4.5.2.5.’te eğitim seviyesi ile evcil hayvanı aşılatma nedeni 

karşılaştırıldığında çoğunluğun (%75,3) öncelikli olarak evcil hayvanının sağlığını 

korumak amacıyla aşılattığı görülürken, kendi sağlığının korunması için en çok (%22,5) 

yüksek lisans mezunları, hayvanın sağlığını korumak için (%79,9) üniversite mezunları, 
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çevre sağlığını korumak için meslek okulu mezunlarının (%13,3), gerekli olduğu 

söylendiği için ilköğretim mezunlarının (%9,8) hayvanlarının aşılatma nedeni olarak 

belirttikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 4.5.2.6.’te katılımcıların çocuk sayıları ile evcil hayvanlarını aşılatma 

nedenleri karşılaştırıldığında, çoğunluğun (%75,1) evcil hayvanlarının sağlığının 

korunması için aşılattığı görülürken, çocuk sayısı arttıkça kendi sağlını korumak için ve 

gerekli olduğu söylendiği için aşılatma yapanların oranının yükseldiği tespit edilmiştir. 

Hayvanın sağlığını korumak için aşılatanların oranı çocuk sayısı arttıkça düşüş 

göstermektedir. 

Tablo 4.5.2.7. incelendiğinde, katılımcıların %76’sının evcil hayvanının hiçbir 

kalıtsal hastalığı olmadığı, %5,3’ünün evcil hayvanı için ilaç tedavisi uygulandığı, 

%1,5’inin evcil hayvanına cerrahi tedavi uygulandığı, %14,’ünün evcil hayvanına ilaçla 

birlikte cerrahi tedavi uygulandığı ifade edilebilir. Katılımcıların %9,4’ünün ise konu 

hakkında bilgi sahibi olmadığı söylenebilir. 

Tablo 4.5.2.8. incelenecek olursa, katılımcıların %30,7’sinin iki ayda bir, 

%30,3’ünün her ay, %18,9’unun üç ayda bir %14,3’ünün yılda bir veya iki defa pire ve 

kene damlası kullandıkları, ancak buna karşılık, katılımcıların %4,6’sının ise hiç pire ve 

kene damlası kullanmadıkları görülmektedir. Katılımcıların %1,2’si ise bu soruyu 

yanıtlamamıştır. 

Tablo 4.5.2.9.’da yer alan veriler incelendiğinde, katılımcıların %43,4’ü üç ayda 

bir kez, %26,4’ü iki ayda bir kez, %13,3’ü yılda bir veya iki kez, %8,3’ü her ay iç 

parazit uygulaması yaptırdıklarını, buna karşılık %3,6’sı ise hiçbir iç parazit uygulaması 

yaptırmadığı görülmektedir. Katılımcıların %4,9’u ise bu soruyu yanıtlamamıştır. 

Tablo 4.5.2.10.’daki verilere göre; katılımcıların tamamının %47,2’si veteriner 

hekimlerinin aşı ve sağlık uygulamalarını kendilerine kısa mesaj ile hatırlattığı, 

%36’sının ise bu uygulamaların zamanını kendilerinin takip ettiği görülmektedir. Gelir 

dilimi yükseldikçe hayvan sahiplerinin randevuları kendilerinin takip etme oranı 

düşerken, kliniğin mesajla ve e-posta ile hatırlatma oranlarının arttığı görülmektedir. 

Telefon ile hatırlatmanın her gelir diliminde birbirine yakın oranlara sahip olduğu 

görülmüştür.
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Tablo 4.5.2.1. Katılımcıların yaşlarına göre zoonoz hastalıklara karşı aldıkları önlemler 

Yaş 

Zoonozlara karşı alınan önlemler 

Aşı ve antiparaziter uygulamaları 

yaptıranlar 

Temastan 

kaçınanlar 

Aşı ve antiparaziter uygulamalar ile 

birlikte temastan kaçınanlar 

Bakım ve beslemesini ev 

dışında yapanlar 

Konu hakkında bilgisi 

olmayanlar 
Toplam 

18-25 

n 68 0 3 2 13 86 

% 79,1 0 3,5 2,3 15,1 100 

26-33 

n 141 1 7 2 17 168 

% 83,9 0,6 4,2 1,2 10,1 100 

34-41 

n 113 1 3 4 9 130 

% 86,9 0,8 2,3 3,1 6,9 100 

42-49 

n 66 3 7 2 2 80 

% 82,5 3,8 8,8 2,5 2,5 100 

50-57 

n 60 0 2 0 1 63 

% 95,2 0 3,2 0 1,6 100 

> 58 

n 20 0 2 1 3 26 

% 76,9 0 7,7 3,8 11,5 100 

Toplam 

n 468 5 24 11 45 553 

% 84,6 0,9 4,3 2 8,1 100 
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Tablo 4.5.2.2. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre zoonoz hastalıklara karşı aldıkları önlemler 

Öğrenim durumu 

Zoonozlara karşı alınan önlemler 

Aşı ve antiparaziter 

uygulamaları 

yaptıranlar 

Temastan kaçınanlar 

Aşı ve antiparaziter 

uygulamalar ile 

birlikte temastan 

kaçınanlar 

Bakım ve beslemesini ev 

dışında yapanlar 

Konu hakkında 

bilgisi olmayanlar 
Toplam 

İlköğretim 

n 74 4 8 3 10 99 

% 74,7 4,0 8,1 3 10,1 100 

Meslek okulu 

n 22 1 2 1 3 29 

% 75,9 3,4 6,9 3,4 10,3 100 

Üniversite 

n 267 0 13 6 24 310 

% 86,1 0 4,2 1,9 7,7 100 

Yüksek lisans 

n 90 2 3 1 5 101 

% 89,1 2 3 1 5 100 

Doktora 

n 22 0 0 1 3 26 

% 84,6 0 0 3,8 11,5 100 

Toplam 

n 475 7 26 12 45 565 

% 84,1 1,2 4,6 2,1 8 100 
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Tablo 4.5.2.3. Katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısına göre zoonoz hastalıklara karşı aldıkları önlemler 

Çocuk sayısı 

Zoonozlara karşı alınan önlemler 

Aşı ve antiparaziter 

uygulamaları 

yaptıranlar 

Temastan 

kaçınanlar 

Aşı ve antiparaziter 

uygulamalar ile birlikte 

temastan kaçınanlar 

Bakım ve beslemesini ev 

dışında yapanlar 

Konu hakkında 

bilgisi olmayanlar 
Toplam 

0 

n 327 3 19 4 39 392 

% 83,4 0,8 4,8 1 9,9 100 

1 

n 83 2 5 1 3 94 

% 88,3 2,1 5,3 1,1 3,2 100 

2 

n 60 1 1 5 3 70 

% 85,7 1,4 1,4 7,1 4,3 100 

3 

n 7 0 1 1 0 9 

% 77,8 0 11,1 11,1 0 100 

> 4 

n 2 1 0 0 0 3 

% 66,7 33,3 0 0 0 100 

Toplam 

n 479 7 26 11 45 568 

% 84,3 1,2 4,6 1,9 7,9 100 
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Tablo 4.5.2.4. Katılımcıların yaşlarına göre evcil hayvanlarını aşılatma nedenleri 

Yaş 

Aşılatma nedeni 

Kendi sağlığını korumak 

için 

Hayvanın sağlığını 

korumak için 

Çevre sağlığını korumak 

için 

Gerekli olduğu söylendiği 

için 

Konu hakkında bilgisi 

olmayanlar 
Toplam 

18-25 

n 14 65 2 8 0 89 

% 15,7 73 2,2 9 0 100 

26-33 

n 22 139 6 2 1 170 

% 12,9 81,8 3,5 1,2 6 100 

34-41 

n 16 105 6 7 0 134 

% 11,9 78,4 4,5 5,2 0 100 

42-49 

n 23 51 4 3 0 81 

% 28,4 63 4,9 3,7 0 100 

50-57 

n 15 45 1 1 0 62 

% 24,2 72,6 1,6 1,6 0 100 

> 58 

n 4 20 1 0 1 26 

% 15,4 76,9 3,8 0 3,8 100 

Toplam 

n 94 425 20 21 2 562 

% 16,7 75,6 3,6 3,7 0,4 100 
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Tablo 4.5.2.5. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre evcil hayvanlarını aşılatma nedenleri 

Öğrenim durumu 

Aşılatma nedeni 

Kendi sağlığını 

korumak için 

Hayvanın sağlığını 

korumak için 

Çevre sağlığını 

korumak için 

Gerekli olduğu 

söylendiği için 

Konu hakkında 

bilgisi olmayanlar 
Toplam 

İlköğretim 

n 16 70 5 10 1 102 

% 15,7 68,6 4,9 9,8 1 100 

Meslek okulu 

n 4 21 4 1 0 30 

% 13,3 70 13,3 3,3 0 100 

Üniversite 

n 47 250 8 8 0 313 

% 15 79,9 2,6 2,6 0 100 

Yüksek lisans 

n 23 73 2 3 1 102 

% 22,5 71,6 2 2,9 1 100 

Doktora 

n 5 18 3 1 0 27 

% 18,5 66,7 11,1 3,7 0 100 

Toplam 

n 95 432 22 23 2 574 

% 16,6 75,3 3,8 4 0,3 100 
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Tablo 4.5.2.6. Katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısına göre evcil hayvanlarını aşılatma nedenleri 

Çocuk sayısı 

Aşılatma nedeni 

Kendi sağlığını 

korumak için 

Hayvanın sağlığını 

korumak için 

Çevre sağlığını 

korumak için 

Gerekli olduğu 

söylendiği için 

Konu hakkında 

bilgisi olmayanlar 
Toplam 

0 

n 61 302 14 18 2 397 

% 15,4 76,1 3,5 4,5 0,5 100 

1 

n 19 70 8 0 0 97 

% 19,6 72,2 8,2 0 0 100 

2 

n 12 55 0 3 0 70 

% 17,1 78,6 0 4,3 0 100 

3 

n 3 4 0 1 0 8 

% 37,5 50 0 12,5 0 100 

> 4 

n 1 1 0 1 0 3 

% 33,3 33,3 0 33,3 0 100 

Toplam 

n 96 432 22 23 2 575 

% 16,7 75,1 3,8 4 0,3 100 
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Tablo 4.5.2.7. Evcil hayvanların kalıtsal hastalık durumları ve uygulanan tedavi 

yöntemleri 

Kalıtsal Hastalık ve Tedavi Durumu n % 

Hiçbir kalıtsal hastalığı olmayanlar 446 76 

İlaç tedavisi uygulananlar 31 5,3 

Cerrahi tedavi uygulananlar 9 1,5 

İlaç ile birlikte cerrahi tedavi uygulananlar 8 1,4 

Konu hakkında bilgisi olmayanlar 55 9,4 

Kayıp Veri 38 6,5 

Toplam 587 100 

 

Tablo 4.5.2.8. Pire ve kene önleyici damlalarının uygulanma sıklığı 

Uygulama sıklığı n % 

Her ay  178 30,3 

İki ayda bir 180 30,7 

Üç ayda bir 111 18,9 

Yılda bir veya iki defa 84 14,3 

Hiç uygulamayanlar 27 4,6 

Kayıp Veri 7 1,2 

Toplam 587 100 

 

Tablo 4.5.2.9. İç parazitlere karşı ilaç uygulanma sıklığı 

Uygulama Sıklığı n % 

Her ay 49 8,3 

İki ayda bir 155 26,4 

Üç ayda bir 255 43,4 

Yılda bir veya iki defa 78 13,3 

Hiç uygulamayanlar 21 3,6 

Kayıp Veri 29 4,9 

Toplam 587 100 
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Tablo 4.5.2.10. Katılımcıların aylık gelirlerine göre aşı ve uygulamaların takip biçimleri 

Aylık gelir 

Randevu takip durumu 

Kendisi takip eddenler 
Kliniğin mesajla 

hatırlattıkları 

Kliniğin telefonla 

hatırlattıkları 

Kliniğin e-posta ile 

hatırlattıkları 

Konu hakkında bilgisi 

olmayanlar 
Toplam 

< 1000 TL 

n 18 18 9 0 3 48 

% 37,5 37,5 18,8 0 6,3 100 

1001-1500 TL 

n 35 27 7 0 2 71 

% 49,3 38 9,9 0 2,8 100 

1501-2500 TL 

n 50 58 17 0 0 125 

% 40 46,4 13,6 0 0 100 

2501-4000 TL 

n 44 63 14 4 1 126 

% 34,9 50 11,1 3,2 0,8 100 

> 4001 TL 

n 49 91 29 4 1 174 

% 28,2 52,3 16,7 2,3 0,6 100 

Toplam 

n 196 257 76 8 7 544 

% 36 47,2 14 1,5 1,3 100 
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4.5.3. Çiftleşme ve kısırlaştırma kararlarını etkileyen faktörler 

Tablo 4.5.3.1.’de yer alan veriler değerlendirilecek olursa, katılımcıların 

%40’ının evcil hayvanını sakinleşmesi içi kısırlaştırdığı, %25,4’ünün sağlığı için iyi ve 

gerekli olduğunu bildiği için kısırlaştırdığı, %6,3’ünün çok bağırdığı için kısırlaştırdığı, 

%6’sının ise eve koku bıraktığı veya idrar yaptığı için kısırlaştırdığı, %1,7’sinin ise 

hayvanını kısırlaştırmadığını belirttiği görülmektedir. Katılımcıların %20,6’lık kısmı ise 

bu soruyu boş bırakmıştır. 

Tablo 4.5.3.2. incelendiğinde, katılımcıların %54,2’sinin evcil hayvanını 

kısırlaştırdığı, %14,8 ise kısırlaştırmayı düşündükleri görülmektedir. Buna karşılık 

katılımcıları %27,4’nün evcil hayvanını kısırlaştırmayı düşünmedikleri ortadadır. Diğer 

taraftan katılımcıların %1’nin konu hakkında yeterli bilgi yokken, %0,3’ü evcil 

hayvanının kısır olup olmadığını bilmemektedir. Katılımcıların %2,2’si ise bu soruya 

yanıt vermemişlerdir. 

Katılımcıların yaş dağılımlarına göre evcil hayvanlarını kısırlaştırma durumları 

Tablo 4.5.3.3’de gösterilmiştir. Buna göre, %56’lık çoğunluğun evcil hayvanını 

kısırlaştırdığı, %27,1’inin kısırlaştırmayı düşündüğü, %15,5’inin kısırlaştırmayı 

düşünmediği, %1,1’inin konu hakkında bilgisi olmadığı, %0,4’ünün evcil hayvanının 

kısır olup olmadığını bilmediği tespit edilmiştir. Yaş dağılımlarına göre kısırlaştırma 

durumu incelendiğinde hasta sahibi yaşı arttıkça kısırlaştırma oranlarının arttığı belirgin 

bir şekilde görülmektedir. 18-33 yaş arası grupta kısırlaştırmayı düşünenler ve 

düşünmeyenler arasında yakın dağılım görülürken, 34 ve üzeri yaş gruplarında 

kısırlaştırmayanların daha çok kısırlaştırmayı düşünenler grubunda kümelendiği tespit 

edilmiştir.  

Tablo 4.5.3.4. incelendiğinde eğitim seviyesi ile evcil hayvanların kısırlaştırma 

durumları karşılaştırıldığında eğitim seviyesi arttıkça kısırlaştırma oranının %46’dan 

%75’e çıktığı görülmektedir. Evcil hayvanını kısırlaştırmayı düşünmeyen katılımcıların 

orta düzey eğitim seviyesindeki katılımcılar (meslek  okulu ve üniversite eşit oranlarda 

%18,3 oranla) olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4.5.3.5. incelendiğinde evcil hayvanını en yüksek oranla kısırlaştıranların 

2501-4000 TL gelir dilimindeki katılımcılar (%58,1) ve 4001 TL ve üzeri gelir 

dilimindeki katılımcılar (%57,2) olduğu, evcil hayvanını kısırlaştırmayı en yüksek 

oranla düşünenlerin (%36,2) 1000 TL ve altı gelir dilimindeki katılımcılar olduğu, evcil 
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hayvanını kısırlaştımayı düşünmeyenlerin en çok (%17,7) 2501-4000 TL gelir dliminde 

olduğu, evcil hayvanının kısır olup olmadığını bilmeyenlerin en çok 1000 TL ve altı 

gelir diliminde olduğu, evcil hayvanının kısır olup olmadığını bilmeyenlerin en çok 

1001-1500 TL gelir diliminde olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.5.3.6.  incelendiğinde kedilerin %55,4’ünün kısırlaştırılmış olduğu, 

%28’inin kısırlaştırılması düşünülmediği, %15,2’sinin kısırlaştırılmasının düşünüldüğü, 

%0,3’ünün kısır olup olmadığının bilinmediği tespit edilmiştir. Katılımcıların %1’inin 

kedisinin kısır olup olmadığı hakkında bilgisi olmadığı görülmektedir.  

Tablo 4.5.3.7.’de yer alan veriler incelendiğinde, katılımcıların %82,2’sinin 

evcil hayvanını sürekli gittiği veteriner kliniğinde, %5,9’unun belediye tesisinde, 

%4,2’sinin tavsiye edilen başka bir klinikte %1,6’sı ise üniversite hastanesinde 

kısırlaştırdığı görülmektedir. Katılımcıların %6,2’lik bir kısmı ise konu hakkın bir 

bilgisi olmadığını bildirmiştir. 

Tablo 4.5.3.8.’de yer alan veriler incelendiğinde, katılımcıların %72,5’inin evcil 

hayvanını doğum yapmadan önce kısırlaştırdığı, %14,2’sinin kısırlaştırmadan önce bir 

defa doğum yaptığı, %2,9’unun kısırlaştırmadan önce iki defa doğum yaptığı, 

%1,4’ünün kısırlaştırmadan önce üç veya daha fazla sayıda doğum yaptığı 

görülmektedir. Katılımcıların %9’u konu hakkında bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir. 

Tablo 4.5.3.9 incelendiğinde katılımcıların cinsiyetleri ile evcil hayvanın 

kısırlaştırma öncesinde doğum yapma durumu karşılaştırıldığında çoğunluğun (%72,8) 

doğum yapmadan evcil hayvanını kısırlaştırdığı görülmüştür. Ancak kısırlaştırma 

öncesinde evcil hayvanından yavru alanların daha çok erkekler olduğu ve en çok 

(%15,9) bir defa doğum yaptıranlar olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4.5.3.10.’da yer alan veriler incelendiğinde ise katılımcıların %11,8’lik 

kısmı evcil hayvanının çiftleştiği karşı cinsi çevresinden, %6,5’i veteriner hekimi 

aracılığıyla, %6’sı tesadüfen, %2’si internet üzerinden ve %0,9’u ise evcil hayvanını 

aldığı çiftlikten bulduğu görülmektedir. Diğer taraftan katılımcıların %72,9’luk bir 

kısmı ise bu soruyu cevaplamamıştır. 

Tablo 4.5.3.11. incelendiğinde katılımcıların cinsiyetleri ile evcil hayvanlarını 

kısırlaştırmama nedenleri karşılaştırıldığında çoğunluğun (%34,2) empati ve duygusal 

nedenlerle evcil hayvanını kısırlaştırmadığı görülürken, empati ve duygusal nedenleri 
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daha çok (%40,4) bayanların öne sürdüğü, sağlıksız (%12,5), doğaya karşı (%38,6) ve 

dini inançlarına karşı (%3,4) bir uygulama olduğunu söylenlerin daha çok erkekler 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca konu hakkında bilgisi olmayanların daha çok (%19,3) 

erkekler olduğu görülmüştür. 

Tablo 4.5.3.12’te gösterilen eğitim seviyesi ile evcil hayvanının 

kısırlaştırılmamasının nedeni arasındaki ilişki incelendiğinde empati ve duygusal 

nedenleri en çok öne sürenlerin yüksek lisans mezunları (%51,3), sağlıksız bir 

uygulama olduğunu düşününenlerin en çok doktora mezunları (%33,3), doğaya karşı bir 

uygulama olduğunu düşünenlerin en çok meslek okulu mezunları (%60), dini 

gerekçeleri sebebiyle kısırlaştırmayanların en çok ilköğretim mezunları(%4,9) olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 4.5.3.13. incelendiğinde katılımcıların evcil hayvanlarının 

kısırlaştırılmama nedeni olarak sahipleri %34,2 oranla duygusal nedenleri ve empati ile 

hayvanının canının yanmasını istemediğini belirtirken, %10,4’ü kısırlaştırmanın 

sağlıksız bir uygulama olduğunu, %36,1’i doğaya karşı bir uygulama olduğunu, %2,5’i 

dini gerekçeleri nedeniyle kısırlaştırmadığını, %16,8’i de konu hakkında bilgisi 

olmadığını belirtmiştir. Aktif kedilerin sahiplerinin cevapları incelendiğinde, dişi 

kedilerin sahiplerinin %45,1 oranla empati ve duygusal nedenleri öne sürdüğü 

görülürken, erkek kedi sahiplerinin %42,5 oranla doğaya karşı bir uygulama olduğunu 

düşündüğü tespit edilmiştir. 
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Tablo 4.5.3.1. Evcil hayvanların kısırlaştırılma durumu ve kısırlaştırılma nedenleri 

Nedenler n % 

Kısırlaştırmayanlar 10 1,7 

Çok bağırdığı için kısırlaştıranlar 37 6,3 

Eve koku bıraktığı / idrar yaptığı için kısırlaştıranlar 35 6 

Sakinleşmesi için kısırlaştıranlar 235 40 

Sağlığı için iyi ve gerekli olduğunu bildiği için kısırlaştıranlar 149 25,4 

Kayıp Veri 121 20,6 

Toplam 587 100 

 

 

Tablo 4.5.3.2.  Evcil hayvanların kısırlaştırılma durumları ve  kısırlaştırmayan hayvan 

sahiplerinin düşünceleri 

Kısırlaştırılma Durumu / Düşünceler n % 

Kısırlaştıranlar 318 54,2 

Kısırlaştırmayı düşünmeyenler 161 27,4 

Kısırlaştırmayı düşünenler 87 14,8 

Kısır olup olmadığını bilmeyenler 2 0,3 

Konu hakkında yeterli bilgisi olmayanlar 6 1 

Kayıp Veri 13 2,2 

Toplam 587 100 
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Tablo 4.5.3.3. Katılımcıların yaşlarına göre evcil hayvanlarının kısırlaştırılma durumu 

Yaş 

Kısırlaştırma durumu 

Kısırlaştıranlar 
Kısırlaştırmayı 

düşünenler 

Kısırlaştırmayı 

düşünmeyenler 

Kısır olup olmadığını 

bilmeyenler 

Konu hakkında bilgisi 

olmayanlar 
Toplam 

18-25 

n 39 26 22 0 1 88 

% 44,3 29,5 25 0 1,1 100 

26-33 

n 89 46 31 1 3 170 

% 52,4 27,1 18,2 6 1,8 100 

34-41 

n 73 44 12 0 0 129 

% 56,6 34,1 9,3 0 0 100 

42-49 

n 46 21 13 1 0 81 

% 56,8 25,9 16 1,2 0 100 

50-57 

n 44 9 6 0 2 61 

% 72,1 14,8 9,8 0 3,3 100 

> 58 

n 19 4 2 0 0 25 

% 76 16 8 0 0 100 

Toplam 

n 310 150 86 2 6 554 

% 56 27,1 15,5 0,4 1,1 100 
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Tablo 4.5.3.4. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre evcil hayvanlarının kısırlaştırılma durumu 

Öğrenim durumu 

Kısırlaştırma durumu 

Kısırlaştıranlar 
Kısırlaştırmayı 

düşünenler 

Kısırlaştırmayı 

düşünmeyenler 

Kısır olup olmadığını 

bilmeyenler 

Konu hakkında 

bilgisi olmayanlar 
Toplam 

İlköğretim 

n 46 37 14 1 2 100 

% 46 37 14 1 2 100 

Meslek okulu 

n 15 67 57 0 2 312 

% 59,6 21,5 18,3 0 0,6 100 

Üniversite 

n 186 67 57 0 2 312 

% 59,6 21,5 18,3 0 0,6 100 

Yüksek lisans 

n 50 38 12 1 1 102 

% 49 37,3 11,8 1,0 1 100 

Doktora 

n 18 3 3 0 0 24 

% 75 12,5 12,5 0 0 100 

Toplam 

n 315 157 87 2 5 566 

% 55,7 27,7 15,4 0,4 0,9 100 
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Tablo 4.5.3.5. Katılımcıların aylık gelirlerine göre evcil hayvanlarının kısırlaştırılma durumu 

Aylık gelir 

Kısırlaştırma durumu 

Kısırlaştıranlar 
Kısırlaştırmayı 

düşünenler 

Kısırlaştırmayı 

düşünmeyenler 

Kısır olup olmadığını 

bilmeyenler 

Konu hakkında 

bilgisi olmayanlar 
Toplam 

< 1000 TL 

n 22 17 7 1 0 47 

% 46,8 36,2 14,9 2,1 0 100 

1001-1500 TL 

n 38 17 12 1 3 71 

% 53,5 23,9 16,9 1,4 4,2 100 

1501-2500 TL 

n 70 35 17 0 2 124 

% 56,5 28,2 13,7 0 1,6 100 

2501-4000 TL 

n 70 30 22 0 0 124 

% 58,1 24,2 17,7 0 0 100 

> 4001 TL 

n 99 52 22 0 0 173 

% 57,2 30,1 12,7 0 0 100 

Toplam 

n 301 151 80 2 5 539 

% 55,8 28 14,8 0,4 0,9 100 
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Tablo 4.5.3.6. Evcil hayvanların cinsiyetlerine göre kısırlaştırılma durumları 

Evcil hayvanın cinsiyeti 

Hayvan sahibinin kısırlaştırma hakkındaki görüşü 

Kısırlaştırılmış 
Kısırlaştırılması 

düşünülmeyen 

Kısırlaştırılması 

düşünülen 

Kısır olup 

olmadığı 

bilinmeyen 

Bilgisi 

olmayan 
Toplam 

Dişi 

 

Aktif 

n 77 54 44 0 1 176 

% 43,8 30,7 25,0 0 0,6 100 

Kısır 

n 134 0 2 0 0 136 

% 98,5 0 1,5 0 0 100 

Erkek 

 

Aktif 

n 23 105 41 2 5 176 

% 13,1 59,7 23,3 1,1 2,8 100 

Kısır 

n 83 1 0 0 0 84 

% 98,8 1,2 0 0 0 100 

Toplam 

n 317 160 87 2 6 572 

% 55,4 28,0 15,2 0,3 1 100 
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Tablo 4.5.3.7. Kısırlaştırma ameliyatları için tercih edilen yerler 

Kısırlaştırma ameliyatının yapıldığı yer n % 

Sürekli ziyaret edilen veteriner kliniği 296 82,2 

Tavsiye edilen başka bir klinik 15 4,2 

Üniversite hastanesi 6 1,6 

Belediye tesisi 21 5,9 

Konu hakkında bilgisi olmayanlar 22 6,1 

Toplam 360 100 

 

 

Tablo 4.5.3.8. Evcil hayvanların kısırlaştırma ameliyatı öncesi doğum yapma durumları 

Doğum Sayısı n % 

1 49 14,2 

2 10 2,9 

> 3 5 1,4 

Doğum yapmadan kısırlaştırılanlar 251 72,5 

Konu hakkında bilgisi olmayanlar 31 9 

Toplam 346 100 
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Tablo 4.5.3.9. Katılımcıların cinsiyetlerine göre evcil hayvanlarının kısırlaştırılma öncesi 

doğum yapma durumları 

Cinsiyet 

Kısırlaştırma öncesi doğum yapma durumu 

Bir defa İki defa 
Üç ve daha 

fazla 
Yapmayanlar 

Konu hakkında 

bilgisi 

olmayanlar 

Toplam 

Bay 

n 17 5 2 66 17 107 

% 15,9 4,7 1,9 61,7 15,9 100 

Bayan 

n 31 5 3 185 14 238 

% 13 2,1 1,3 77,7 5,9 100 

Toplam 

n 48 10 5 251 31 345 

% 13,9 2,9 1,4 72,8 9 100 

 

Tablo 4.5.3.10. Katılımcıların evcil hayvanlarının çiftleştikleri karşı cinsi bulma 

yöntemleri 

Karşı Cinsi BulmaYöntemi n % 

Veteriner hekim aracılığıyla 38 6,5 

İnternet üzerinden 12 2 

Çevreden (arkadaş / semt / aile vs.) 69 11,8 

Çiftlik / yetiştirici yönlendirmesi 5 0,9 

Tesadüfen 35 6 

Kayıp Veri 428 72,9 

Toplam 587 100 
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Tablo 4.5.3.11. Katılımcıların cinsiyetlerine göre evcil hayvanlarını kısırlaştırmama nedenleri 

Cinsiyet 

Kısırlaştırma yapılmamasının nedeni 

Empati ve duygusal 

nedenler 

Sağlıksız bir 

uygulama olduğunu 

düşünenler 

Doğaya karşı bir 

uygulama olduğunu 

düşününenler 

Dini gerekçeleri neden 

gösterenler 

Konu hakkında 

bilgisi olmayanlar 
Toplam 

Bay 

n 23 11 34 3 17 88 

% 26,1 12,5 38,6 3,4 19,3 100 

Bayan 

n 46 10 39 2 17 114 

% 40,4 8,8 34,2 1,8 14,9 100 

Toplam 

n 69 21 73 5 34 202 

% 34,2 10,4 36,1 2,5 16,8 100 
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Tablo 4.5.3.12. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre evcil hayvanlarını kısırlaştırmama nedenleri 

Öğrenim durumu 

Kısırlaştırma yapılmamasının nedeni 

Empati ve duygusal 

nedenler 

Sağlıksız bir uygulama 

olduğunu düşünenler 

Doğaya karşı bir 

uygulama olduğunu 

düşününenler 

Dini gerekçeleri neden 

gösterenler 

Konu hakkında 

bilgisi olmayanlar 
Toplam 

İlköğretim 

n 10 7 14 2 8 41 

% 24,4 17,1 34,1 4,9 19,5 100 

Meslek okulu 

n 1 1 6 1 1 10 

% 10 10 60 10 10 100 

Üniversite 

n 35 8 42 2 16 103 

% 34 7,8 40,8 1,9 15,5 100 

Yüksek lisans 

n 20 3 10 0 6 39 

% 51,3 7,7 25,6 0 15,4 100 

Doktora 

n 1 2 1 0 2 6 

% 16,7 33,3 16,7 0 33,3 100 

Toplam 

n 67 21 73 5 33 199 

% 33,7 10,6 36,7 2,5 16,6 100 
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Tablo 4.5.3.13. Evcil hayvanların cinsiyetlerine göre kısırlaştırılmama nedenleri 

Evcil hayvanın cinsiyeti 

Kısırlaştırma yapılmamasının nedeni 

Empati ve 

duygusal nedenler 

Sağlıksız bir 

uygulama olduğunu 

düşünenler 

Doğaya karşı bir 

uygulama olduğunu 

düşününenler 

Dini gerekçeleri 

neden 

gösterenler 

Konu hakkında 

bilgisi 

olmayanlar 

Toplam 

Dişi 

 

Aktif 

n 37 8 23 1 13 82 

% 45,1 9,8 28,0 1,2 15,9 100 

Kısır 

n 1 0 2 1 1 5 

% 20 0 40 20 20 100 

Erkek 

 

Aktif 

n 30 13 48 3 19 113 

% 26,5 11,5 42,5 2,7 16,8 100 

Kısır 

n 1 0 0 0 1 2 

% 50 0 0 0 50 100 

Toplam 

n 69 21 73 5 34 202 

% 34,2 10,4 36,1 2,5 16,8 100 
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4.6. Evcil Kedilerin Sokağa Serbest Erişimlerini Etkileyen Faktörler 

Tablo 4.6.1. incelendiğinde kedi sahibi olan katılımcıların cinsiyetleri, 

kedilerinin sokağa çıkma durumu ile karşılaştırıldığında çoğunluğun (%68,2) kedisini 

hiç sokağa çıkarmadığı görülürken, kedinin sokağa çıkmasını engelleyenlerin daha çok 

(%70,3) bayanlar olduğu, her gün (%28,1), haftada bir (%3,1) ve ayda iki defa (%5,2) 

sokağa çıkmasına izin verenlerin daha çok erkekler olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların yaş gruplarına göre kedilerin sokağa çıkma durumları Tablo 

4.6.2.’de gösterilmiştir. Buna göre %68,4’lük çoğunluğun kedilerinin sokağa çıkmasına 

izin vermediği, %25,5’inin her gün bir defa, %2,6’sının haftada bir defa, %1,9’unun 

ayda iki defa, %1,6’sının da ayda bir defa sokağa çıkmasına izin verdiği tespit 

edilmiştir. Yaşın kedilerin sokağa çıkma durumu üzerindeki etkisi incelendiğinde, 18-33 

ve 42-49 yaş arası katılımcıların daha yüksek oranda sokağa çıkmaya engel olduğu, 34-

41 yaş arası ve 58 yaş üstü katılımcıların da daha çok izin verme eğiliminde olduğu 

görülmüştür.  

Tablo 4.6.3. incelendiğinde aktif kedilerin (dişi ve aktif %64,6; erkek ve aktif 

%60) kısır kedilere (dişi ve kısır %73,1; erkek ve kısır %72,3) oranla daha düşük 

oranlarda sokağa çıkmalarının engellendiği tespit edilmiştir. 

Tablo 4.6.4. incelendiğinde, katılımcıların %81,1’inin evcil hayvanlarının mikro 

çipi bulunmadığını ifade ettiği görülmektedir. Buna karşılık katılımcıların %12,3’ünün 

evcil hayvanının iki kürek kemiği arasında mikroçipi bulunurken, %1,4’ünün sol kürek 

kemiği üzerinde, %0,2’sinin ise sağ kürek kemiği üzerinde mikro çipi bulunmaktadır. 

Katılımcıların %4,1’inin konu hakkında her hangi bir bilgisi bulunmazken, %1’lik bir 

kısmı ise bu soruyu boş bırakmıştır. 
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Tablo 4.6.1. Katılımcıların cinsiyetlerine göre kedilerinin sokağa çıkma durumları 

Cinsiyet 

Kedilerin sokağa çıkma durumu 

Hiç Hergün   Haftada bir Ayda iki Ayda bir Toplam 

Bay 

n 61 27 3 5 0 96 

% 63,5 28,1 3,1 5,2 0 100 

Bayan 

n 156 55 5 1 5 222 

% 70,3 24,8 2,3 0,5 2,3 100 

Toplam 

n 217 82 8 6 5 318 

% 68,2 25,8 2,5 1,9 1,6 100 
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Tablo 4.6.2. Katılımcıların yaşlarına göre kedilerinin sokağa çıkma durumları 

 

Yaş 

Kedilerin sokağa çıkma durumu 

Çıkmayan Her gün 1 defa çıkan Haftada 1 defa çıkan Ayda iki defa çıkan Ayda bir defa çıkan Toplam 

18-25 

n 35 8 3 2 1 49 

% 71,4 16,3 6,1 4,1 2 100 

26-33 

n 71 16 1 2 3 93 

% 76,3 17,2 1,1 2,2 3,2 100 

34-41 

n 43 25 3 1 0 72 

% 59,7 34,7 4,2 1,4 0 100 

42-49 

n 34 13 0 0 0 47 

% 72,3 27,7 0 0 0 100 

50-57 

n 22 11 1 0 1 35 

% 62,9 31,4 2,9 0 2,9 100 

> 58 

n 7 6 0 1 0 14 

% 50 42,9 0 7,1 0 100 

Toplam 

n 212 79 8 6 5 310 

% 68,4 25,5 2,6 1,9 1,6 100 
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Tablo 4.6.3. Kedilerin cinsiyetlerine göre sokağa çıkma durumları 

Kedinin cinsiyeti 

Kedilerin sokağa çıkma durumu 

Çıkmayan 
Her gün 1 

defa çıkan 

Haftada 1 

defa çıkan 

Ayda iki 

defa çıkan 

Ayda bir 

defa çıkan 
Toplam 

Dişi 

Aktif 

n 64 30 3 2 0 99 

% 64,6 30,3 3 2 0 100 

Kısır 

n 76 25 1 0 2 104 

% 73,1 24 1 0 1,9 100 

Erkek 

Aktif 

n 30 14 2 3 1 50 

% 60 28 4 6 2 100 

Kısır 

n 47 13 2 1 2 65 

% 72,3 20 3,1 1,5 3,1 100 

Toplam 

n 217 82 8 6 5 318 

% 68,2 25,8 2,5 1,9 1,6 100 

 

 

Tablo 4.6.4. Evcil hayvanlardaki mikroçip varlığı ve konumları 

Mikroçip varlığı / konumu n % 

Mikroçipi olmayanlar 476 81,1 

İnterskapular bölgede olanlar 72 12,3 

Sol skapula üzerinde olanlar 8 1,4 

Sağ skapula üzerinde olanlar 1 0,2 

Konu hakkında bilgisi olmayanlar 24 4,1 

Kayıp Veri 6 1 

Toplam 587 100 
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5. TARTIŞMA 

Çalışmada elde edilen veriler ışığında Istanbul’da yaşayan kedi ve köpek 

sahiplerinin sosyo-ekonomik durumları demografik verilere dayanarak tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Buna göre İstanbul’da kedi ve köpek besleyen hasta sahiplerinin 

demografik verileri ve hayvanlarına yaptıkları yıllık harcamalara bakıldığında; 

çoğunluğun (%30,4) 26-33 yaş arasında olduğu, ikinci yoğun grubun (%23,6) 34-41 yaş 

arasındaki kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Kuzey irlanda’da kedi ve köpeklerin 

sahipleriyle demografik verilerini ortaya koymayı amaçlayan Downes ve ark. (2009); 

katılımcıların %26,5’i 25-34 yaş, %23,8’i de 35-44 yaş arasında bireylerden oluştuğunu 

ve cinsiyet dağılımlarının birbirine çok yakın olduğunu tespit etmiştir.  Evcil hayvan 

sahiplenen bireylerin yaşam tarzları ve aile yapıları göz önünde bulundurulduğunda 

ülkeler arasında benzer veriler elde edilmesine yol açmış olabilir.  

Katılımcıların hayvanlarına yaptıkları harcamalar incelendiğinde, %46,3’lük 

çoğunluğun 1001TL ve üzeri, %30,7’sinin ise 501-1000TL arası yıllık harcama 

yaptıkları görülmüştür. ABD'de yapılan bir çalışmada (Barrus, J., 2010) köpek sahipleri 

yaptıkları harcamalara göre iki gruba ayırılmıştır. Birinci grupta yer alan kişilerin yılda 

köpeklerine 300 dolar ve daha fazla harcayan, nispeten genç (ortalama 44 yaş), yüksek 

yıllık gelire sahip,  çoğunluğu evli olan, bireyler oldukları belirtilmiştir. İkinci grupta 

yer alan kişilerin ise yılda köpeklerine 300 dolar ve daha az harcayan, ilk gruptan daha 

yaşlı (ortalama 46 yaş), yıllık gelirleri daha düşük, hane halkı sayılarının az olduğu, 

çoğu bekar bireyler oldukları bildirilmiştir. Bu verilerin her ülkede ve sosyal kesimde 

farklı olabileceği, şehirler arasında dahi farklılıklar olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. İstanbul’daki kedi ve köpek sahiplerinin hayvanlarına yaptıkları 

harcamalar semte göre değişkenlik gösterdiği gibi, aynı semt içindeki hayvan 

sahiplerinde de büyük farklılıklar tespit edilmiştir.  

Kedi ve köpek sahiplerinin besledikleri hayvanlara yönelik sonuçlar 

değerlendirildiğinde; kedi beslediğini belirten katılımcılarımızın %68,8’i melez kedi 

sahibi olduğunu belirtmiştir. Beslenen kedilerin cinsiyetleri; %54,6 dişi (%31,3 kısır, 

%23,3 aktif) olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmaya benzer olarak Avustralya’da kişilerin 

daha çok (%55) dişi kedi beslediği; melez kedilerin safkan kedilerden daha yüksek bir 

oranla beslendiği tespit edilmiş (Toribio, 2009). Kedi sahiplenmesindeki tercihleri 
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etkileyen pek çok faktör olduğu gibi sahiplenilecek olan kedinin cinsiyetinin de 

çoğunlukla dişi oluşunun, sahiplenmede işaret bırakma ya da çok ses çıkartma gibi 

istenmeyen erkek kedi davranışlarının olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Wan ve ark. (2009), ülkeler arasında köpek bakımının kültürlere göre 

değişkenlik gösterdiğini öne sürmüştür, Çek Cumhuriyeti’nde evlerin %40’ında köpek 

olduğunu belirtilirken, bu oranın Avusturya’da %14 olduğunu belirtilmiştir (Kotrschal 

ve ark., 2004). Çalışmada İstanbul’daki evlerin tamamına ışık tutamasa da beslenen 

hayvanların oranının yakın oluşu (%52 köpek, %48 kedi) ve çalışmanın İstanbul 

genelinde yapılmış olması, ileride il çapında, hayvan beslemeyen hanelerin de dahil 

edileceği çalışmalara katkıda bulunabileceği düşünülebilir.  

İstanbul’da sahiplenilen hayvanların elde edilme kaynaklarının; evcil hayvan 

sahiplerinin yaş ve eğitim durumlarına göre değişkenlik gösterdiği, yaş ve eğitim 

durumu yükseldikçe barınaklardan ve sokaktan hayvan sahiplenme oranlarının 

yükseldiği tespit edilmiştir. ABD’de yapılan ulusal bir çalışmada (New ve ark., 2000) 

kedi sahipleri; kedilerin %21’inin sokaktan alındığını, %19’unun evde doğduğunu, 

%14’ünün bir arkadaşlarından geldiğini, ve %12’sinin de barınaktan sahiplendiği tespit 

edilmiştir. İstanbul’daki hayvan sahiplerinin hayvan sahiplenmek için %37,5 oranında 

sokak hayvanlarını ve barınaktaki sahipsiz hayvanları tecih ettiği tespit edilmiştir. 

%21,9’u arkadaşlarından, %21,5’i evcil hayvan mağazalarından, %10,2’si veteriner 

kliniklerinden hayvanlarını sahiplendiklerini belirtmişlerdir. Yine ABD’de yapılan 

ulusal bir çalışmada (APPMA, 2005) hayvan edinme kaynağı olarak %43 arkadaş veya 

akrabalar, %35 sokak, %15 barınaklar gösterilmiştir. Barınaklardan sahiplenme oranı 

İrlanda’da köpekler için %10 olarak hesaplanmış ve dünyadaki diğer çalışmalar ile 

bulguların yakın olduğu bildirilmiştir (Downes ve ark., 2009). ABD’de barınaklardan 

kedi sahiplenme oranı %15 (APPMA,2005), İngiltere’de bu oranın %10 (PFMA, 2012) 

olduğu gösterilirken tüm bu verilerin olması gereken değerlerin çok altında olduğu 

vurgulanmıştır. İtalya’da kedi köpek sahiplenmesini inceleyen bir çalışmada (Slater, 

2008) insanların daha çok köpek beslediği, evcil hayvan beslemesinde hane halkı 

sayısının önemli bir kriter olduğu belirtilirken, hayvanların %41’inin sokaktan 

sahiplenildiği, yarısına yakınının dışarıda yaşadığı, %43’ünün kısırlaştırıldığı, 1/3’inin 

en az bir defa doğum yaptığı ve çiftleşmelerin plansızca olduğu tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada elde edilen verilerle karşılaştırılacak olursa, hayvan sahiplerinin %68,1’lik 
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çoğunluğunun hiç çocuğu olmadığı gözlenmiş ve İtalya’daki bulgularla benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

Katılımcılara evcil hayvan sahiplenme nedenleri sorulduğunda %86’lık 

çoğunluk, evcil hayvanlarının kendilerine arkadaşlık ve yoldaşlık etmesini istediklerini 

belirtmişlerdir. Buna göre İstanbul’daki hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarına iş 

hayvanı ya da hobi amaçlı bakmadıkları ve ailelerinden birisi gibi gördükleri 

söylenebilir. Bu çalışmada elde edilen sonuçları destekler nitelikte Beverland ve ark. 

(2008). çalışmasında çoğu hayvan sahibi, evcil dostlarını ailelerinin bir parçası olarak 

tanımlamıştır. Benzer şekilde Dotson (2007) çalışmasında ABD’de köpek sahiplerinin 

%51’i köpeklerini aile bireyi olarak kabul ettiğini bildirmiştir.  

Evcil hayvan sahiplenmesinin nedenlerini açıklayan Hirschman (1994) evcil 

hayvan sahibi olmanın hayvanları bir tüketim aracı olarak, takı gibi estetik değer 

taşıdığı, statü sembolü olduğu, şovlarda sunmak, performans ya da iş hayvanı olarak 

kullanmak için ve eşlik edici, arkadaş aile üyesi olması amacı güdüldüğünü öne 

sürmüştür. Holbrook ve ark. (2001) evcil hayvan sahiplenmesinin amaçlarından ziyade 

faydalarını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu faydaları; vahşi yaşamı takdir etme, ilham ve 

öğrenme, çocuksu ve oyuncu olma, fedakar ve anaç olma, eşlik etme ilgilenme, ebeveyn 

olma ve diğer insanlarla ilişkileri güçlendirme olanakları şeklinde sıralamıştır. 

Çalışmada İstanbul’daki hayvan sahipleri evcil hayvan sahiplenmesi konusunda %47,7 

oranında çevrelerinden etkilendiklerini, %38,5 oranında ise aile gelenekleri olduğunu 

belirtmiştir. Buna göre insanlar arasındaki ilişkilerin evcil hayvan sahiplenme kararı 

üzerinde önemli etkileri olduğu ve sosyal çevrenin aileden daha etkili olduğu 

söylenebilir. Salman ve ark. (1998) köpeklerin çoğunluğunun ya arkadaştan ya da 

yetiştiriciden sahiplenildiğini, kedilerinse çoğunlukla sokaktan alındığını ya da arkadaş 

aracılığı ile sahiplenildiğini tespit etmiştir. Ayrıca sokaktan sahiplenilen kedilerin 

yaşayacakları evleri kendilerinin seçtiği, insanların tercihler konusunda etkisiz kaldığını 

öne sürmüştür. 

Hirshman (1994)’a göre tüketiciler, antropomorfizm derecesine göre evcil 

hayvanlarını içeride ve dışarıda yaşayanlar şeklinde sınıflandırılmalıdır. İçeride yaşayan 

evcil hayvanların daha çok insan gibi görüldüklerini, dolayısıyla daha fazla hakka sahip 

oldukları (ya da zorlandıkları) ve belirli sınırlar dahilinde evin içinde gezindiklerini 

belirtmiştir. Ancak Beverland (2008) çalışmasında bunun aksine işaret eden bulgularla 
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karşılaşmış ve yeni bir bakış açısı ile olaya baktığını belirtmiştir. Görüştükleri evcil 

hayvan sahiplerininden bazıları, evcil hayvanlarının vahşi yaşamlarına saygı 

duyduklarını ve bu nedenle hem evin içine girmesine izin verdiklerini hem de dışarıdaki 

yaşamlarını desteklediklerini belirtmişlerdir. Macaristan ve ABD’deki 200 alman çoban 

köpeği sahibi arasında karşılaştırma yapan çalışmada (Wan ve ark., 2009), ABD’deki 

köpek sahiplerinin gün içinde köpeklerini daha çok (ABD %88-Macaristan %31) ev 

içinde barındırdıkları, ayrıca ABD’deki köpek sahiplerinin daha çok (ABD %88, 

Macaristan %26) köpeklerini evcil hayvan olarak besledikleri, Macar köpek sahiplerinin 

daha çok aktivite ve bekçilik amaçlı köpek besledikleri tespit edilmiştir. Ancak gün 

içerisinde köpekle geçirilen süre incelendiğinde, ülkeler arasında bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. Bu veriler İstanbul’dakilerle karşılaştırıldığında %62,7’lik çoğunluğun 

hayvanlarını evlerinde beslediği görülürken %27,9’unun hem ev hem de bahçede 

beslediği tespit edilmiştir. Ancak İstanbul’un yapılaşması gereği nüfusun çoğunluğunun 

apartman dairelerinde yaşaması ve buna rağmen köpek beslemeleri, bu verilerin 

karşılaştırılmasında zorluklar yaratmaktadır. 

İstanbul’daki kedi ve köpek sahiplerinin hayvanlarını besleme tercihleri 

incelendiğinde %72,8 oranında sadece yüksek kaliteli kuru mama kullandıkları 

belirlenmiştir. Ekonomik kuru mama ve konserve mama kullanımları oldukça düşük 

oranlarda tespit edilmiştir. Avustralya’daki hayvan sahiplerinin kedilerinin %38,1 

oranında kuru mama ve konserve karışımı ile beslediği ve sadece %13,4’ünün sadece 

kuru mama ile kedisini beslediği belirtilmiştir (Toribio, 2009). 

Veteriner kliniklerini ziyaret sıklığı incelendiğinde; Avustralya’daki kedilerin 

sadece %5,8’inin hiç veteriner kliniğine götürülmediği belirtilirken (Toribio, 2009); Bu 

çalışmada İstanbul’daki hayvanların sadece %0,9’unun hiç veteriner kliniğine 

götürülmediği tespit edilmiştir. Ancak çalışmamızın veteriner kliniklerinde yürütülmüş 

olması bu verinin güvenilirliğini ve yorumlanabilirliğini etkilemektedir. 

Bingham (2009) köpeklerin toplumumuzda zoonozların ortaya çıkışı ve 

önlenişinde büyük rol oynadığını belirtmiş, köpeklerden bulaşabilecek başlıca 

parazitlerin Toxocara ve Ancylostoma türleri olduğunu tespit etmiştir. Bu enfeksiyonlar 

özellikle küçük çocukların sağlıkları açısından büyük önem arz etmektedir. 

İstanbul’daki kedi ve köpek sahiplerinin zoonotik hastalıklar bakımından ne gibi 

önlemler aldığı soruşturulduğunda, %84,6’lık çoğunluğun  rutin antiparaziter 
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uygulamaları yaptırarak önlem aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %4,3’ü 

rutin antiparaziter uygulamaları yaptırdığı gibi evcil hayvanları ile temastan kaçınarak 

kendilerini koruduğu, % 8,1’inin ise konu hakkında bilgisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

nedenle evcil hayvan sahiplerinin zoonotik hastalıklar hakkında bilgilendirilmesi ve 

kendilerini nasıl koruyabilecekleri hakkında toplum bilinci oluşturmaya yönelik 

çalışmalar yapılması gerektiği görülmüştür.  

Kedi ve köpeklerin kısırlaştırılma oranlarının ülkeler arasında büyük değişkenlik 

gösterdiği ve gelişmiş ülkelerde bu oranların daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Avustralya’daki hayvanların %97’sinin kısırlaştırılmış olduğu belirtilirken (Toribio, 

2009); Bu çalışmada bu oran %55,4 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların %28’i 

hayvanlarını kısırlaştırmayı düşünmediklerini, %15,2’sinin kısırlaştırmayı düşündüğü 

görülmüştür. Massachusets’te yapılan bir çalışmada (Manning, 1998) kedilerin 

%91’inin kısırlaştırıldığı, kedi ve köpeklerin %8’inin kısırlaştırılmadan önce en az bir 

kez doğum yaptığı belirtilmiştir. İstanbul’da hayvan sahiplerinin %72,5’i hayvanlarını 

doğum yapmadan kısırlaştırdıklarını belirtirken, %14,2’sinin bir kez doğum yaptıktan 

sonra kısırlaştırdığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %1,4’ü ise kısırlaştırma öncesinde 

üç veya daha fazla doğuma izin verdiğini belirtmiştir.  

ABD’de beslenen kedilerde plansız çiftleşme için gösterilen en büyük nedenler 

arasında planlı çiftleşmenin masraflı oluşu ve sokak kedilerinin sahiplenildikleri esnada 

hamile olmaları gösterilirken (New ve ark., 2004; Patronek ve ark.,1997), İstanbul’daki 

hayvan sahiplerinin hayvanlarını çiftleştirdikleri karşı cinsi %11,8 oranında 

çevrelerinden, %6,5’i veteriner hekimleri aracılığıyla, %6’sının da tesadüfen bulduğu 

tespit edilmiştir.  

İtalyadaki çalışma ile (Slater, 2008) çiftleşme verilerimiz karşılaştırıldığında, 

sokaktan ve barınaktan sahiplenme oranımızın yakın olduğu (%37,5), kısırlaştırma 

oranlarımızın daha yüksek olduğu (%54,2), kısırlaştırma öncesi doğum oranının daha 

düşük olduğu (1/4) görülmektedir.  Ramon ve ark. (2010) Kısırlaştırma oranlarının 

hayvanların cinsiyetleri ile yakın ilişkide olduğunu, dişi hayvanların erkek hayvanlara 

göre daha yüksek oranla kısırlaştırıldığını, köpeklerin kısırlaştırılma oranının erkeklerde 

%34,7, dişilerde %59,9; kedilerin kısırlaştırılma oranının erkeklerde %72,6, dişilerde 

%79,9 olarak tespit edildiğini bildirmiştir. Kedi kısırlaştırma oranlarının köpeklerden 

daha yüksek olarak tespit edilmiş olmasını; kedilerin daha sık serbest sokağa çıkmasına, 
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kontrolsüz üreme, hastalık kapma gibi risklere açık olmasından ötürü daha sık 

kısırlaştırıldıklarını; köpeklerin ise daha kolay kontrol edildiği, daha zor serbest dolaşım 

olanakları olduğu ve kısırlaştırma operasyonlarının kedilere göre daha maliyetli olması 

ile açıklamıştır.   

Çalışmada katılımcılara hayvanlarını neden kısırlaştırdıkları sorulduğunda 

%40’lık çoğunluğun sakinleşmesi için, %6,3’ü çok bağırdığı için, %6’sı koku 

bırakmasından şikayetçi olduğu için bu yöntemi tercih ettikleri, sağlığı için iyi bir 

uygulama olduğunu bilerek yaptıranların ise katılımcıların %40’ı olduğu gerçeği, 

çoğunluğun evcil hayvanlarının doğal davranışlarından şikayetçi olduğu görüşünü 

ortaya koymaktadır. Yaptıkları çalışmada hayvanların terkedilme nedenlerini de 

inceleyen Slater (2005), hayvanın davranış sorunlarının bir terketme sebebi olarak 

belirtilmediğini tespit etmiştir. Aksi gibi hayvanların ABD’de barınaklara bırakılma 

sebeplerinin başında davranış problemleri ya da istenmeyen davranışlar geldiği 

bildirilmektedir (Salman, 1998).  

Almanya’da yapılan bir çalışmada (Bergler ve Loewy, 1992) yalnız yaşayan 

kedi sahiplerinin kedileriyle, sosyal olarak daha fazla insanla temas halinde olan kedi 

sahiplerinden daha uzun zaman geçirmelerini kanıt olarak göstermiştir. İstanbul’daki 

evcil hayvan sahiplerinin hayvanları ile gün içerisinde geçirdikleri zamanlar 

incelendiğinde, %43,1’lik çoğunluğun 1-2 saat, %24’ünün 31-60 dk, %8’inin 5-10 dk, 

%1,9’unun ise hiç zaman ayırmadığı tespit edilmiştir. Buna göre evcil hayvan 

sahiplerinin hayvanları ile daha az sorun yaşamaları açısından onlarla daha fazla zaman 

geçirmeleri tavsiye edilirse, istenmeyen davranışların oranında bir düşüş olabileceği ve 

sokağa bırakılan hayvanların sayısının azalabileceği görüşündeyiz.  

Kedilerin serbestçe sokağa erişimi hem sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen 

hem de sokak hayvanı sorununun kısır döngü halini almasına neden olan başlıca faktör 

olduğunu düşünmekteyiz. Avustralya’da yapılan bir çalışmada (Toribio, 2009) kedilerin 

çoğunluğunun (%72,6) hem evin içinde hem de dışında bakıldığı görülürken İstanbul’da 

kedi sahiplerinin çoğunluğunun (%68,2) kedilerinin sokağa çıkmasına izin vermedikleri 

ve sokağa erişimi engelleyen katılımcıların çoğunluğunun (%70,3) bayan katılımcılar 

olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılarımızın %32’sinin ne sıklıkla olursa olsun 

kedilerinin sokağa çıkmasına izin vermesi, bu konudaki bilincin ne derece düşük 

olduğunu kanıtlamaktadır.  
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Sokağa çıkan kedilerin sağlık sorunları yaşaması ve kontrolsüzce çiftleşmesinin 

yanı sıra, evlat gibi değer verilen bu canlıların kaybolma ve çalınma riskleri olduğu da 

unutulmamalıdır. Kaybolma veya evden kaçma sadece kedilerde değil köpeklerde de 

sıklıkla yaşanabilmektedir. Bu kaybolan hayvanların sahiplerine geri dönebilmeleri için 

mikroçip uygulaması en bilimsel yöntemdir. Ancak çalışmamızdan çıkan sonuçlara göre 

sahipli hayvanların yalnızca %13,7’sinin mikroçip taşıdığı, %81,1’inde hiç mikroçip 

olmadığı, sahiplerin %4’ünun ise konu hakkında bilgisi olmadığı tespit edilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner 

Hizmetleri Müdürlüğü’nün belirttiği verilerde; 2006 yılından bu yana İstanbul’da 15 bin 

952 evsiz köpeğin çiplendiği, aşılandığı ve kayıt altına alındığı bildirilmiştir. Sahipli ya 

da sahipsiz her kedi ve köpeğin mikroçip sahibi olması, sadece kaybolma ve çalınma 

gibi olayların önüne geçilmesinde değil, aynı zamanda sokağa terkedilen hayvanların 

sayısının düşürülmesinde de önemli bir rol oynayacağı görüşündeyiz.    

Çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilecek olursa; İstanbul’da kedi 

köpek besleyen hayvan sahiplerinin çoğunluğunun 26-41 yaş arasında, 4000 TL üzeri 

aylık geliri olan, çocuğu olmayan bireyler olduğu söylenebilir. Katılımcılarımızın evcil 

hayvan besleme nedenlerini en çok arkadaşlık ve yoldaşlık olarak belirttikleri ve hobi, 

yarışma, iş hayvanı gibi amaçların azınlıkta kaldığı tespit edilmiştir.  

Hayvan sahiplenilen yerler incelendiğinde sokak ve barınaktan sahiplenme 

oranının çoğu avrupa ülkesinin üzerinde olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, bu 

oranın yetersiz olduğu görüşü, yurtdışındaki çalışmalar ile uyuşmaktadır. Bu nedenle 

konu hakkında daha fazla toplum bilinci oluşturulmalı ve barınaklar ile koordine 

çalışmalar yürütülmelidir.  

Evcil hayvan sahiplerinin tercih ettikleri hayvan ırklarına bakıldığında 

çoğunlukla melez hayvanların tercih edildiği görülürken, köpekler için hayvan 

sahiplerinin tercihinin etkili olabileceği, melez kedi besleyen hayvan sahiplerinin daha 

çok kediler tarafından sahiplenilmiş olabileceği düşüncemizi paylaşan kaynaklar 

yukarıda belirtilmiştir.  

Beslenen evcil hayvanların kısırlaştırılma oranlarının yurtdışındaki verilere 

yakın oluşu, kısırlaştırma ameliyatından önce doğuma izin verilmemiş olması, 

İstanbul’daki hayvan sahiplerinin konu hakkında bilinçli olduğunu düşündürebilir, 

ancak özellikle erkek köpeklerin kısırlaştırma oranlarının düşük oluşu ve rastgele 
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çiftleşmelerine izin veriliyor olması, sokak hayvanı sorununun önüne geçilmesi için 

çözülmesi gereken bir sorun olarak kabul görüp irdelenmesi gerektiği görüşündeyiz.  
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