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İSİM – SOYADI: 
 
TELEFON: 
 

  

KÖPEK ADI VE 
YERİ:  
 



v Daha	  önce	  hiç	  köpeğiniz	  oldu	  mu?	  /kaç	  tane?	  

v Köpek(ler)	  hala	  sizinle	  yaşıyor	  mu?	  Hayırsa	  neredeler?	  

v Bizden	  sahipleniyor	  olduğunuz	  köpek	  evde	  mi	  /	  işyerinde	  mi	  bakacaksınız?	  Ev	  

içinde	  mi,	  bahçede	  mi	  bakılacak?	  

v Bahçede	  bakılacak	  ise	  nerede	  yaşayacak?	  Bağlı	  mı,	  açık	  mı	  olacak?	  	  

v Bahçenin	  çiti	  var	  mı?	  

v Başka	  köpeklerle	  beraber	  yaşayacak	  mı?	  

v Medeni	  durumunuz?	  

v Eğer	  evli	  iseniz,	  eşiniz	  köpeği	  gerçekten	  istiyor	  mu?	  Eşiniz	  de	  köpek	  seviyor	  mu?	  

v Eğer	  bekarsanız,	  ileride	  eşiniz	  köpeğinizi	  istemezse	  ne	  yapacaksınız?	  

v Köpeğe	  24	  saat	  taze	  su	  bulundurmayi	  ve	  günde	  en	  az	  1	  kere	  yemek	  vermeyi	  kabul	  

ediyor	  musunuz?	  

v Apartmanda	  bakılacaksa	  	  günde	  en	  az	  2	  kere	  dolaştirmayı	  kabul	  ediyor	  musunuz?	  

v Köpek(ler)e	  ne	  sebeple	  olursa	  olsun	  asla	  kötü	  davranmayacağınızı,	  fiziksel	  olarak	  

zarar	  vermeyeceğinizi,	  her	  zaman	  iyi	  niyetle	  eğitmeyi	  kabul	  ediyor	  musunuz?	  

v Köpek(ler)i	  asla	  dövüş,	  deney	  için	  veya	  sebep	  ne	  olursa	  olsun	  zarar	  verecek	  şekilde	  

kullanmamayı	  kabul	  ediyor	  musunuz?	  

v Köpek(ler)	  kaza	  geçirirse	  veya	  hastalanırsa	  veterinere	  götüreceğinizi	  ve	  tedavi	  

ettireceğinizi	  kabul	  ediyor	  musunuz?	  

v Sahiplendiğiniz	  köpek(ler)i	  asla	  satmayacağınızı	  veya	  başka	  birisine	  

vermeyeceğinizi,	  	  zorunluluk	  halinde	  başkasına	  sahiplendirme	  söz	  konusu	  

olduğu	  takdirde	  ÇESAL’ı	  haberdar	  etmeyi	  kabul	  ediyor	  musunuz?	  

v Bizden	  sahiplendiğiniz	  köpek	  yavru	  ve	  dişi	  ise,	  yetişkin	  hale	  gelince	  

kısırlaştırılması	  gerekmektedir,	  kabul	  ediyor	  musunuz?	  

	   	  



	  

	  

Yukarıdaki	  sorulardan	  herhangi	  birine	  “hayır”	  cevabı	  verdiysem	  bana	  köpek	  

sahiplendirilmeyeceğini	  anlıyorum.	  

Yukarıdaki	  tüm	  sorulara	  doğru	  yanıt	  verdiğime,	  eğer	  herhangi	  bir	  konuda	  

durum	  değişirse	  ÇESAL’a	  haber	  vereceğimi	  taahhüt	  ederim.	  Aksi	  taktirde	  olayın	  

boyutuna	  gore	  5199	  Numaralı	  yasaya	  göre	  hakkımda	  kanuni	  işlemlere	  

başvurulacağını	  biliyorum.	  
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İsim	  –	  Soyad	  /	  İmza	  Tarih	  

	  

	  

 


