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İSİM – SOYADINIZ: 
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REFERANS 1 

İSİM – SOYADI: 

TELEFON: 

REFERANS 2 

İSİM – SOYADI: 

TELEFON: 

! DAHA	  ÖNCE	  HİÇ	  KÖPEĞİNİZ	  OLDU	  MU?	  /KAÇ	  TANE?	  

! KÖPEK(LER)	  HALA	  SİZİNLE	  YAŞIYOR	  MU?	  HAYIRSA	  NEREDELER?	  

	  

! KÖPEK(LER)İNİZE	  BAKAMAYACAĞINIZI	  DÜŞÜNÜP	  BAŞKA	  BİRİNE	  SAHİPLENDİRDİNİZ	  Mİ?	  NEDEN?	  

	  

! BİZDEN	  SAHİPLENİYOR	  OLDUĞUNUZ	  KÖPEK(LER)E	  EVDE	  Mİ	  /	  İŞYERİNDE	  Mİ	  BAKACAKSINIZ?	  EV	  

İÇİNDE	  Mİ,	  BAHÇEDE	  Mİ	  BAKILACAK?	  



! BAHÇEDE	  BAKILACAK	  İSE	  NEREDE	  YAŞAYACAK?	  YAŞAM	  ALANI	  OLARAK	  NE	  GİBİ	  ŞARTLAR	  

SUNACAKSINIZ?	  BAĞLI	  MI,	  AÇIK	  MI	  OLACAK?	  	  

	  

! BAHÇENİN	  ÇİTİ	  VAR	  MI?	  

! BAŞKA	  KÖPEKLERLE	  BERABER	  YAŞAYACAK	  MI?	  

! GÜNDE	  KAÇ	  SAAT	  YALNIZ	  KALACAK?	  

! TATİLE	  GİTTİĞİNİZDE	  KÖPEĞİNİZİ	  YANINIZA	  ALACAK	  MISINIZ?	  EĞER	  ALMAYACAKSANIZ,	  BU	  SÜRE	  

İÇİNDE	  KÖPEĞE	  KİM	  BAKACAK?	  

! MEDENİ	  DURUMUNUZ?	  

! EĞER	  EVLİ	  İSENİZ,	  EŞİNİZ	  KÖPEĞİ	  GERÇEKTEN	  İSTİYOR	  MU?	  EŞİNİZ	  DE	  KÖPEK	  SEVİYOR	  MU?	  

! EĞER	  BEKARSANIZ,	  İLERİDE	  EŞİNİZ	  KÖPEĞİNİZİ	  İSTEMEZSE	  NE	  YAPACAKSINIZ?	  

! KÖPEK(LER)E	  24	  SAAT	  TAZE	  SU	  BULUNDURMAYI	  VE	  GÜNDE	  EN	  AZ	  1	  KERE	  YEMEK	  VERMEYİ	  

KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  

! KÖPEK(LER)APARTMANDA	  İSE	  GÜNDE	  EN	  AZ	  2	  KERE	  DOLAŞTIRMAYI	  KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  

! KÖPEK(LER)E	  NE	  SEBEPLE	  OLURSA	  OLSUN	  ASLA	  KÖTÜ	  DAVRANMAYACAĞINIZI,	  FİZİKSEL	  OLARAK	  

ZARAR	  VERMEYECEĞİNİZİ,	  HER	  ZAMAN	  İYİ	  NİYETLE	  EĞİTMEYİ	  KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  

! KÖPEK(LER)İ	  ASLA	  DÖVÜŞ,	  DENEY	  İÇİN	  VEYA	  SEBEP	  NE	  OLURSA	  OLSUN	  ZARAR	  GELECEK	  VEYA	  

ZARAR	  VERECEK	  ŞEKİLDE	  KULLANMAMAYI	  KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  

! KÖPEK(LER)	  KAZA	  GEÇİRİRSE	  VEYA	  HASTALANIRSA	  VETERİNERE	  GÖTÜRECEĞİNİZİ	  VE	  TEDAVİ	  

ETTİRECEĞİNİZİ	  KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  

! SAHİPLENDİĞİNİZ	  KÖPEK(LER)İ	  ASLA	  SATMAYACAĞINIZI	  VEYA	  BAŞKA	  BİRİ(LER)İNE	  

VERMEYECEĞİNİZİ,	  	  ZORUNLULUK	  HALİNDE	  BAŞKASINA	  SAHİPLENDİRME	  SÖZ	  KONUSU	  OLDUĞU	  

TAKDİRDE	  BİZİ	  HABERDAR	  ETMEYİ	  KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  

! BİZİM	  ÖNCEDEN	  HABER	  VEREREK	  YILDA	  EN	  AZ	  2	  KERE	  KÖPEĞİ	  ZİYARETE	  GELİP	  YAŞADIĞI	  

ŞARTLARI	  KONTROL	  ETMEMİZİ	  KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  	  

! BİZDEN	  SAHİPLENMİŞ	  OLDUĞUNUZ	  KÖPEĞİMİZE	  BAKAMAMA	  DURUMUNDA	  TEKRAR	  BİZE	  İADE	  

EDECEĞİNİZİ	  KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  

! BİZDEN	  SAHİPLENDİĞİNİZDEN	  KÖPEĞİMİZ	  YAVRU	  VE	  DİŞİ	  İSE,	  YETİŞKİN	  HALE	  	  	  GELİNCE	  

KISIRLAŞTIRILMASI	  GEREKMEKTEDİR,	  KABUL	  EDİYOR	  MUSUNUZ?	  
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Yukarıdaki	  sorulardan	  herhangi	  birine	  “hayır”	  cevabı	  verdiysem	  bana	  köpek	  

sahiplendirilmeyeceğini	  anlıyorum.	  

Yukarıdaki	  tüm	  sorulara	  doğru	  yanıt	  verdiğime,	  eğer	  herhangi	  bir	  konuda	  durum	  

değişirse	  size	  haber	  vereceğimi	  taahhüt	  ederim.	  Aksi	  taktirde	  olayın	  boyutuna	  göre	  

5199	  Numaralı	  yasaya	  gore	  hakkımda	  kanuni	  işlemlere	  başvurulacağını	  biliyorum.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

İsim	  –	  Soyad	  /	  İmza	  Tarih	  

	  

	  

 


