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Kedi ve köpekte sindirim – benzerlik ve farklılıklar   

Kediler beslenme bakımından zorunlu etçil hayvanlar olup, diyetlerinde mutlaka et veya et ürünleri 

bulunmak zorundadır. Keskin olmak üzere toplamda 30 adet dişi bulunan kediler, çiğnerken çenelerini 

yana doğru hareket ettirmezler. Kedilerin tersine köpekler zorunlu etçil olmayıp, yüksek oranda 

karbonhidrat içeren mamalarla da beslenebilirler. Ağızlarında 42 adet diş bulunan köpeklerin midesi 

gerektiğinde genişleyebildiğinden büyük miktardaki yiyecekleri tek seferde yiyebilme yeteneğine 

sahiptirler. Kedilerde mide küçük olduğundan ve çok genişleyemediğinden dolayı öğünlerin küçük 

miktarda tüketilmesi gerekir. Kedi ve köpek yavrularında süt diş kökleri doğumla birlikte mevcut 

olmakla birlikte ilk 3 haftalık yaşa kadar ağızda belirgin diş görülmez.  

Kedi tükürüğünde amilaz (pityalin) bulunmadığından dolayı karbonhidrat (nişasta) sindirimi 

ağızda başlamaz. Köpek salyasında ise sınırlı miktarda amilaz bulunduğundan karbonhidrat (nişasta) 

sindirimi ağızda başlar. Ancak kimi otoriteler köpek tükürüğünde de amilaz bulunmadığını 

bildirmektedir. Kedilerde günde yaklaşık 30 ml salya salınmaktadır. Ancak iri bir köpek günde 150 ml 

kadar salya salabilir. Köpek tükürük pH’sı 7,34-7,80 arasında değişirken, kedilerin tükürük pH’sı 7,5’tir.     

Köpeklerin ağzında bulunan tatlı reseptörleri, köpeklerin tatlıya duyarlı olduklarını ve tercihen 

tükettiklerini göstermektedir. Kedi ağzında 3.000, köpek ağzında 1.700, insan ağzında 2.000-9.000, 

balık ağzında 300.000 ve tavuk ağzında sadece 24 tat alma cisimciği (bud) bulunmaktadır.    

Köpekler dillerini kepçe şekline getirerek su içebilirler ancak bu hareket suyun bir kısmının ziyan 

olmasına (dökülmesine) neden olur. Ancak kediler dillerinin ucunu kullanarak ve hiç ziyan etmeden su 

içebilirler.   

Dil üzerinde bulunan gelişmiş papillalar ……. .        

Kedi ve köpek mide pH’sı çok düşük olduğundan (pH =1,5-3) tüketilen çiğ et ve kemiklerin 

sindirime yardımcı olmak amacıyla asitle yumuşatılması ve ön sindirimi söz konusudur. … 

Kedi ve köpeklerde mide boşaltılma hareketi her 15-20 saniyede bir gerçekleşmektedir. 

Gıdaların (yemlerin) sindirim kanalından ilerleme hızı ise dakikada 4 cm kadardır.   

İlk 3 haftalık yaşlarda kedi ve köpek bağırsaklarında laktaz enzim aktivitesi oldukça yüksek olup, 

sütte bulunan laktozun sindirimine yardımcı olur. Ancak yaşın ilerlemesi ile birlikte laktaz enzim 

aktivitesi azalmaya ve maltoz (nişasta) ve sakkaraz enzim aktiviteleri artmaya başlar. Ergin bir kedinin 

günde sadece 1-2 gram laktozu (20-40 ml süt) sindirebilme kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir.   

Pankreas tarafından proteolitik enzim ön maddeleri (tripsin, kimotripsin, karboksipeptidaz, 

elastaz), lipolitik aktiviteli enzimler (lipaz), nişasta ve glikojen üzerine etkili enzimler (amilaz) ile nükleik 

asitleri parçalayan enzimler (nukleaz) salgılanır. Sindirilebilir besin maddelerini parçalayan diğer 

enzimler ise (aminopeptidaz, disakkaridaz, nukleotidaz) barsak mukozasından salgılanır. Temel organik 

besin maddelerinin enzimlerle bir araya gelmesi sonucunda; proteinler yıkılıp absorbe olabilen amino 

asitlere, yağlar parçalanıp emilebilir yağ asitleri ve gliserole, polisakkaritler (karbonhidrat) ise yıkılıp 

absorbe olabilen monosakkaritlere parçalanır. 

İnce bağırsaklarda proteinler tiplerine ve tüketilmeden önce gördükleri işleme göre değişmekle 

beraber %80-90 düzeyinde sindirilirler. Yağların sindirimi %90-95 düzeyinde gerçekleşmektedir. 

Karbonhidratların sindirimi ise geniş bir dağılım göstermektedir. Çiğ nişasta çok az sindirilir ve pişirme 

ile sindirilme derecesi artar. Yavru köpekler hariç, laktoz köpeklerde sınırlı düzeyde sindirilir. Yetişkin 

köpeklerde çiğ nişasta ve laktozun fazla miktarda yedirilmesi ishale neden olur. Normal koşullarda bir 



 

 

polisakkarit (karbonhidrat) olan selüloz ya hiç sindirilmez ya da önemsenmeyecek derecede az 

sindirilebilir.  

İnce bağırsaklarda bulunan kıvrım ve villuslar, besin madde emilimin daha etkin bir şekilde ve 

normalden 600 kat daha fazla bir oranda gerçekleşmesini sağlamaktadır. Kalın bağırsaklarda bu kıvrım 

ve villuslar bulunmadığından besin madde emilimi ince bağırsaklarda olduğu gibi çok etkin değildir.  

Gerek kedi gerekse köpek kalın bağırsaklarında düşük düzeyde dahi olsa bakteriyel 

fermantasyon gerçekleşmektedir. Ancak açığa çıkan bu enerji kedi ve köpeklerin toplam enerji 

ihtiyacının sadece küçük bir kısmını karşılar (%7). Ancak atların kalın bağırsaklarında üretilen UYA, 

atların toplam enerji ihtiyacının %80’inden fazlasını karşılayabilir (Küçük, 2016).  

Kalın bağırsakların ana fonksiyonu su ve elektrolitlerin (özellikle sodyum) emilimidir. İnce 

bağırsaklarda sindirilmeden kalın bağırsaklara geçen yemler (mamalar) ve fiber, burada bakteriler 

tarafında fermantasyona uğratılır. Kalın bağırsaklardaki proteinlerin fermantasyonu sonucunda ise kedi 

ve köpeklerin dışkılarındaki koku, renk ve kıvam belirlenir. Kalın bağırsaklara sindirilmeden ulaşan 

proteinler kalın bağırsaklardaki mikroorganizmalar tarafından dışkıya özel kokusunu veren skatol’e, 

sülfür gazına ve indole dönüşür. Mamalarda kullanılan soya gibi baklagiller ince bağırsaklarda çok 

sindirilmediği için kalın bağırsakta fermente olarak gaz oluşumuna (flatus – osuruk) neden olurlar. 

Benzer durum ince bağırsaklarda fazla sindirilmeden kalın bağırsaklara ulaşan fiber için de geçerlidir. 

Fiber ile ilgili geniş bilgi ilerleyen başlıklarda verilmiştir. Dolayısıyla, kedi ve köpek dışkısının kokusu 

diyet veya mamanın içeriği ile ilgilidir. Bu manada köpeklerin diyetlerinde karbonhidrat 

değerlendirilmesi ve diğer detaylar ilerleyen başlılarda verilmiştir.  

Kedi ve köpeklerde ilk dışkılama az miktarda ve yemlemeden sonraki ilk 12 saat sonra 

gerçekleşirken, 24-30 saat sonra daha fazla dışkı oluşumu söz konusudur. Yem tüketimini izleyen 40-

60 saat sonra dışkılama biter. Kedi ve köpekler günde ortalama 1,7 kez dışkılama yaparlar. Ancak zor 

sindirilen yemlerin tüketilmesi durumunda dışkılama sayısı günde 4’e çıkabilir. Sadece et veya sakatat 

tüketilmesi durumunda dışkılama her 2 veya 4 günde bir gerçekleşebilir.  

Dışkının %55-75’i sudan oluşur. Dışkı, sindirilmeyen yemlerden, sindirim kanalı salgılarından, 

bağırsak epitelinden dökülen ölü hücrelerden ve mikroorganizmalardan meydana gelir. Dışkı, çok 

kurudan çok suluya olmak üzere 1 ila 5 arasında rakamlarla değerlendirilebilir (1= kabız, 5=ishal). 

Benzer değerlendirmeler 1-7 sistemine göre de yapılmaktadır. Dışkı skoru 1 ise kabızlık problemine 

işarettir. 1-7 sisteminde dışkı skoru ideal olarak 2-3 arasında olmalıdır. Dışkı skoru 2-3 arasında olan 

dışkılar yerden bulaşıklık oluşturmadan kolayca elle toplanabilir kıvamda (uygun sertlikte) ve segmentli 

(tek parça değil) durumdadır. Dışkı skoru 4, 5, 6 veya 7 olması durumunda tedavi yolları araştırılmalıdır. 

Dışkının rengi tüketilen gıdanın türüne bağlı olarak değişmektedir. Dışkı ile ilgili ilave bilgiler fiber 

başlığında verilmiştir.           

Kedi ve köpeklerin enerji ve besin madde ihtiyaçları bakımından farklılıkları da söz konusudur. 

Bu konudaki detaylar ilerleyen başlıklarda verilmiştir. Burada kısaca bahsetmek gerekirse, kediler 

köpeklere oranla daha fazla proteine, spesifik olarak taurine, arakidonik aside ve vitamin A’ya ihtiyaç 

duyar, triptofandan niasin sentezleyemez, arjinin yetersizliğine daha duyarlıdır ve spesifik enerji ve 

glikoz metabolizmalarına sahiptirler.  

Çoğu çiftlik hayvanlarının (sığır, koyun, keçi, at, kanatlı gibi)  24 saat süreyle tükettikleri yem ve 

yem karışımlarına rasyon; kedi, köpek ve laboratuvar hayvanları gibi küçük hayvanların tükettikleri yem 

karışımlarına ise diyet denilmektedir. Bu yüzden kedi ve köpek için rasyon yerine diyet terimi 

kullanılmaktadır. Ayrıca kedi ve köpeklere yedirilen yemler genel manada “mama” olarak ta 

isimlendirilmektedir.  



 

 

 

Kedi ve köpeklerde 5’lik VKS sisteminde genel olarak her bir VKS azalması veya artması %20-30 

vücut yağının azalması veya artması manasına gelmektedir. Buna karşılık 9’luk sistemde ise genel olarak 

her bir VKS azalması veya artması %10-15 vücut yağının azalması veya artmasını ifade etmektedir.  

Kas kütle skoru, kritik durumdaki kedi ve köpek hastaların kas kütlesinin değerlendirilmesinde 

kullanılmakta olup, 4 farklı derecede skorlanan bir sistemdir. Özellikle kanser ve aşırı zayıflama ile 

seyreden hastalıklarda önemli bir puanlama olup, hastalığın prognozunda ve tedavi metodunda önem 

taşımaktadır. 

  

Kedi ve köpek diyetlerinde kullanılan tane yem kaynakları 

Kedi ve köpek mamalarında kullanılan tane yemler önemli enerji kaynağıdır. Kedi ve köpek 

mamalarında yaygın olarak kullanılan temel tane yemler buğday, mısır ve pirinçtir. Mısır, yağı alındıktan 

sonra mısır unu (corn meal) olarak kullanılabilir. Mısır aynı zamanda kırıldıktan sonra protein içeren 

germ (ruşeym) ve mısırı saran dış kabuk alındıktan sonra öğütülmek suretiyle elde edilebilen ince veya 

kalın bulgur gibi (corn grit) formda da kullanılabilmektedir. Dolayısıyla corn meal, fiber ve protein olarak 

normal mısıra oranla daha yüksek değerler içerir iken; corn grit, normal mısıra oranla daha yüksek 

oranda sindirilebilir nişasta içermektedir.  

Buğday ve pirinç te mısır gibi işlem görme sonucu mamalara katılmaktadır. Buğdayda glutenin 

ve gliadin isimli proteinlerin bir araya gelmesi ile glüten proteini oluşturmaktadır. Kedi ve köpeklerin 

mamalarına katılan buğday, içerdiği glüten nedeniyle gıda alerjisine (food hypersensitivity) neden 

olabilmektedir. Ancak sadece buğdayda bulunan proteinlerin değil aynı zamanda soya, süt ürünleri ve 

sığır etinde bulunan proteinlerin de benzer alerjilere neden olabileceği bildirilmiştir. Dolayısıyla bu 

konuda buğdayın hak etmediği kötü bir namı vardır. Buğdayın alerji konusundaki kötü namına rağmen 

pirincin alerji konusunda çok iyi (pozitif) bir namı mevcuttur (hipoalerjenik). Ancak bilimsel manada bu 

iddiaların desteklenmesine ihtiyaç vardır. Alerji konusu ilerleyen başlıklarda detaylandırılmıştır.    

 

Tane yem içermeyen diyetler (grain-free diet) 

Kediler mutlak etçil olmalarına rağmen köpekler omnivor (hem etçil hem otçul) kabul edilmektedir. 

Ancak kedi ve köpeklerin karbonhidrat ihtiyaçları bulunmamasına rağmen her iki hayvan türü de tane 

yemler dâhil karbonhidratları farklı derecelerde sindirebilirler. Kedi ve köpeklerde kullanılan tane yem 

kaynakları başlığında ifade edildiği üzere buğday glüteninin alerjiye neden olması nedeniyle mamalara 

katılmaları konusunda tereddütler söz konusudur. Ancak bu tereddüt sadece buğday için değil diğer 

tane yemler için de hak edilmeyen negatif bir durum almıştır. Yani buğdaya alerjisi olan kedi ve 

köpekler için diğer tane yemlerin de kullanılmaması anlaşılır değildir. Bu yüzden kimi ticari firmalar 

mamaları tane yem içermeyen (grain-free) kategoride üretmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, 

kedi ve köpek mama sektöründe tane yemlerin elimine edildiği diyetler ticari firmalar tarafından 

market payını artırma stratejisi olarak uygulanmaktadır. Ancak buradaki paradoks, tane yemler yerine 

patates ve bezelye gibi yine karbonhidrat kaynaklarının katılmasıdır. Alerji, içinde protein bulunan her 

tür gıdadan kaynaklanabilir. Örneğin kedilerde alerjiye neden olan en önemli gıdalar sığır eti, sığır sütü 

ve balık olarak bilinmektedir. Genel olarak kedi ve köpeklerde alerjiye neden olan gıdalar sığır eti, sığır 

sütü, buğday, tavuk eti ve yumurtadır. Yani hayvansal proteinler bitkisel proteinlerden daha fazla 

alerjiye neden olmaktadır.   



 

 

Gerek tane yemler gerek se patates gibi gıdalarda bulunan nişasta kedi ve köpekler için aynı 

düzeyde ve yaklaşık %95 oranında sindirilebilir. Hatta tane yemin mamalara katılmasında fiber, 

esansiyel yağ asitleri ve diğer besin unsurları kaynağı olması bakımından avantajlar da söz konusudur. 

Tane yemlerin mamalara katılması kedi ve köpeklerde obezite ve diyabeti artırıcı etkiye sahip değildir. 

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere tane yem içeren diyet ile karbonhidrat kaynağı olarak farklı 

kaynakların kullanıldığı mamalar arasında fark yoktur.  

 

 

Tane yem içeren diyet ile karbonhidrat kaynağı olarak farklı kaynakların kullanıldığı diyetlerin 

karşılaştırılması* 

 Tane yem içermeyen mama Normal mama 

Karbonhidrat kaynağı Patates ve bezelye Arpa, mısır, pirinç, sorgum, 
tapioka 

Proteinden gelen kalori, % 26 24 

Yağdan gelen kalori, % 36 38 

Karbonhidrattan gelen kalori, % 38 38 

    *Freeman ve Heinze (2012)’den adapte edilmiştir.        

 

      

Kedi ve köpek diyetlerinde kullanılan diğer nişasta kaynakları 

 

Kedi ve köpek diyetlerinde kullanılan fiber kaynakları 

……. Kedi ve köpek mamalarında yaygın olarak kullanılan fiber kaynakları; şeker pancar posası, elma ve 

domates posası, narenciye posası, buğday kepeği, pirinç kepeği, yulaf kepeği, yer fıstığı kabukları, 

selüloz ve bezelyedir. Pirinç kepeği, lezzetli bir fermente fiber kaynağı, esansiyel yağ asit kaynağı ve iyi 

bir antioksidan kaynağı olduğundan dolayı mama sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Pirinç 

kepeği %22 fiber içermektedir. Pirinç kepeği %20 yağ içermekte ve bu yağın 3’te 1’i çoklu doymamış 

yağ asitlerinden oluşmaktadır. Bu denli yüksek yağ içeriği ve çoklu doymamış yağ asidi nedeniyle çabuk 

bozulabilen ve acılaşan pirinç kepeğine vitamin E gibi koruyucu maddeler ilave edilerek koruma 

sağlanmakta ve bu ürüne “stabilize pirinç kepeği (stabilized rice bran)” denmektedir. Şeker pancarı 

posası yüksek kaliteli bir fiber kaynağı olup, %60-80 oranında toplam fiber içermekte ve bu fiberin 

önemli bir kısmı çözünmeyen türdendir. Kedi ve köpekler için şeker pancar posası ideal oranda suda 

çözünen (%13-28) ve çözünmeyen (%47-69) fiber içerir. Şeker pancar posasının kedi ve köpek 

diyetlerinde kullanılması lezzeti olumsuz etkilemez iken, dışkı kalitesini olumlu etkilemektedir.   

Kedi ve köpekler için ideal fiber türü, orta derecede fermente olabilen türlerdir. Bu manada 

şeker pancar posası ve pirinç kepeği kedi ve köpek diyetlerinde ideal fiber kaynaklarıdır. Hızlıdan yavaşa 

doğru fermente olma özelliklerine göre fiber bileşenleri; pektin, kepek, şeker pancar posası, soya 

kabukları ve selüloz şeklinde sıralanabilir. Genel manada pektin, müsilaj, gum, dirençli nişasta, galakto 

oligosakkarit (GOS) ve frukto oligosakkaritler (FOS) hızlı fermente olurken, selüloz, hemiselüloz ve 

lignin yavaş fermente olur. Fermente olma hızı bir fiber bileşeninin su tutma kapasitesi ile doğru 

orantılıdır.  



 

 

Kedi ve köpek mamalarında arzu edilen durum, hem yavaş hem de hızlı fermente olan fiber 

bileşenlerinin dengeli şekilde (oranda) bulunmasıdır. Yavaş fermente olan fiber bileşenleri 

bağırsaklarda daha uzun zaman kalırlar. Hızlı fermente olan fiber, dışkı kalitesinin düşmesine neden 

olmaktadır (sulu dışkı). İyi kaliteli dışkı, dışkı kıvamının etrafı (evde yaşayan kedi ve köpekler için) 

bulaştıracak nitelikte çok sıvı veya katı olmaması ve çok kötü kokmaması demektir. Daha çok bitkisel 

kaynaklı hazırlanan mamalarda aşırı dışkı üretimi (az sindirim) söz konusu olup, bu durum da kalitesiz 

mama ile ilgilidir. Ayrıca kabızlık ta kötü kaliteli dışkı ile ilgili bir kavramdır. Dışkı ile ilgili bilgiler önceki 

başlıklarda verilmiştir. Fiber bileşenleri ishal durumunda bağırsaklarda su tutarken (su absorpsiyonu), 

kabızlık durumunda ise tutukları suyu salarlar. Yani fiber, hem kabızlığı hem de ishali önler.      

 

Kedi ve köpeklerde tuz (NaCl) ihtiyacı 

Kedi ve köpeklerde fazla tuz kullanımı su tüketimi artırır ve bu durum hipertasiyona ve böbrek hasarına 

yol açabilir. Fazla tuz aynı zamanda ishal ve kusmaya neden olur. Fazla tuz vücuttan böbrekler 

vasıtasıyla atıldığından dolayı zehirlenme etkisi göstermez ancak böbreklere verdiği zarar ve tansiyon 

konusundaki problemler nedeniyle tuz zehirli sayılır. Kanda fazla miktarda Na ve Cl dolaşımı sırasında 

(akut tuz zehirlenmesi) körlük, dehidrasyon, iştah kaybı ve ölüm görülebilir. Bahsedilen bu en son 

durum tuz zehirlenmesi olarak kabul edilir. Çok az miktarda tuz (eksiklik) ise dehidrasyona neden olur. 

Tuz eksikliği genelde aşırı kusma ve ishale bağlı Na ve Cl kayıplarında yaşanır. Böbrek ve kalp problemi 

yaşayan kedi ve köpeklere diyette daha az oranda tuz tavsiye edilmektedir. 

Genel olarak klor ihtiyacı sodyum ihtiyacının 1,5 katıdır. Sodyum ve klor tuzdan geldiği için 

diyete katılan tuz, kütle olarak sodyuma oranla 1,5 kat klor içerir. Yetişkin köpek diyeti KM bazında en 

az %0,06 sodyum ve %0,09 klor içermelidir. Köpek yavruları mamalarında bu miktarın 5 katına ihtiyacı 

vardır. Kedi ve yavruları için hazırlanan diyetlerde KM bazında en az %0,2 sodyum ve %0,3 klor 

bulunmalıdır. Çoğu kedi ve köpek maması lezzet verdiği için belirtilenden bir miktar daha fazla tuz 

içerir.   

Sodyum ve klor kaynağı sadece diyete ilave edilen tuz değildir. Sodyum ve klor, minerallere, 

potasyuma ve vitamin K’ya bağlı olarak gıdalarda bulunabilir.     

 

Katı-Kuru mamalar 

Kuru mamalar %6-10 nem (su) içerir. Bu tür mamalar yukarıda bahsedildiği üzere ekstruder ile elde 

edilebileceği gibi evde kurabiye yapımında olduğu gibi hazırlanan hamurun tablaya (tepsiye) serilerek 

fırında pişirildikten sonra eşit parçalara ve istenen şekillerde kesilmesi ile de elde edilebilir (kibble, 

bisküvi).   

Kuru mamalarda genelde çeşitli tane yemler, et, tavuk ve balık eti, süt ürünleri, sıvı-katı yağlar 

ve vitamin-mineral takviyeleri kullanılmaktadır. Kuru mamalarda enerji düzeyi 3000-4500 Kcal ME/kg 

kadardır. Kuru mamalar, sulu veya yarı sulu mamalara oranla daha ucuzdur. Kuru mamalar sertlikleri 

nedeniyle çiğneme sırasında dişlerde tartar problemlerini elimine eder. Kuru mamaların tek 

dezavantajı (özellikle düşük yağ içerenler), diğer mama türlerine oranla daha az lezzetli olmalarıdır. 

Ayrıca kuru mamaların su oranının düşük olması ve daha yoğun işlemden geçirilmeleri sonucunda 

sindirimi bir miktar azalmaktadır. Bu durum özellikle düşük kalitede yem hammaddeleri kullanıldığında 

görülmektedir. 

 



 

 

Sulu mamalar 

Sulu mamalar; 1- dengeli ve tam bir diyet olarak veya 2- takviye ve ödül amacıyla hazırlanmış, et ve 

ürünlerinden oluşan konserve veya poşette satışa sunulmak üzere 2 formda üretilebilir. Dengeli olarak 

hazırlanmış diyetler kas etlerinden, kanatlı veya balık etlerinden ve yan ürünlerinden, tane yemlerden, 

TVP’den ve vitamin-mineral karışımlarında oluşur. Takviye ve ödül amacıyla hazırlanmış ürünler ise tek 

bir et türünden ancak vitamin-mineral içermeyen ürünlerdir.     

Sulu mamalar; 1- somun veya rosto şeklinde (loaf), 2- kuşbaşı veya çorba içinde kuşbaşı 

formunda, 3- somun ve kuşbaşı kombinasyonu formlarında olabilir. Sulu mamalar önce et, yağ ve 

uygun miktarda su ile karıştırılarak ısıtılır. Konserveleme işlemi, yürüyen bir bantta yapılır. Doldurma 

işlemi ürünün basınçlı sterilizasyonu ile 250 oC’de 60 dakikada yapılır (retorting). Bu işlem sırasında 

zararlı mikroorganizmalar ölürken besin unsurları kaybı da gerçekleşir. Dolayısıyla besin madde 

kayıpları göz önüne alınarak diyet düzenlemesi yapılır. Doldurma işlemi sonrasında konserve ağzı 

kapatılır ve gerekli resim ve içerik bilgisi konserve kutu üzerine yapıştırılır. 

Sulu mamaların sindirimi ve lezzeti kuru mamalara oranla daha yüksek olmasına karşın fiyatı 

daha yüksektir. Sulu mamalar 3500-5000 Kcal ME/kg enerji ve %75 su içerir. Yüksek su içeriği nedeniyle 

sulu mamalar kedi ve köpeklerin su ihtiyacını karşılamada avantajlı olup, özellikle böbrek problemi 

yaşayan hayvanlar için uygun bir mama formudur. Sulu mamalar diğer mamalara oranla daha az nişasta 

içerir. Sulu mamalar konserve kutu içinde olduğundan raf ömrü yüksektir.  

Gurme tipi (gourmet) sulu mamalar kedileri özel hissettiren mama türleri olup, karaciğer ve 

balık gibi özel ürünler ihtiva eder. Gurme tipi mamalar dengeli diyet içermez. 

 

Yarı sulu mamalar 

İçeriğinde %15-30 su bulunduran ve genelde taze veya dondurulmuş hayvan dokuları, tane yem, yağ 

ve basit şekerden ibaret mama türüdür. Kuru mamalardan daha yumuşaktır. Raf ömrünü uzatmak ve 

mikrobiyal çoğalmanın önüne geçmek amacıyla bu tür mamalara humektan olarak tuz, basit şeker, 

gliserol veya mısır şurubu katılır. Bu maddeler mamada su aktivitesini azaltarak mikroorganizma 

çoğalmasını önler. Maya ve küf önlemek amacıyla potasyum sorbat, pH düşürmek ve mikrobiyal 

çoğalmayı önlemek için ise organik asitler katılır. Bu tür mamalarda yüksek oranda kullanılan basit şeker 

köpekler için hoş bir orama teşkil ederken kediler için bir mana taşımaz. Yarı sulu mamalar içerdiği az 

miktarda nişasta ve düşük yağ oranı nedeniyle 3000-4000 Kcal ME/kg enerji içerir. Yarı sulu mamalar 

genelde tek servislik ambalajlarda satışa sunulmakta olup, daha az kokulu olduklarından tüketiciler 

tarafından tercih edilmektedirler. Yarı sulu mamaların fiyatı kuru ve sulu mama fiyatları arasında bir 

yerdedir. 

        

Ara öğün ve ödül mamalar 

Ara öğün veya ödül mamalar, kedi ve köpeklere olan sevginin ve emirleri yerine getirmenin (itaatin) 

karşılığı olarak teklif edilen ürünlerdir. Bu ürünler, yarı sulu, kurutulmuş et, bisküvi ve farklı formalarda 

olabilir. Bu ürünler aynı zamanda, hayvan kısımları (kulak, burun gibi), dondurma, pastırma, peynir ve 

çeşitli yiyecekler de olabilir. Ödüller aynı zamanda bisküvi gibi diş sağlığına hizmet eden türden de 

olabilir. Ara öğün ve ödül ürünler pahalı olmakla birlikte fazla verildiklerinde diyet dengesini bozma 

riski de taşımaktadır.   

  



 

 

Kedi ve köpeklerde kalite bakımından mama çeşitleri 

Mamalar ticari olarak kalite sınıflandırılmasına da tabi tutulur. 

  

Premium ve süper-premium mamalar 

Premium (yüksek kalite) mama kavramı, kedi ve köpeklerin bütün yaşam dönemlerinde optimum 

beslemeyi temin eden ürünler olarak tanımlanır. Genelde bu mamalarda kaliteli ve yüksek sindirilebilir 

yem hammaddeleri kullanılır. Bu ürünler farklı irilikteki hayvanlar için farklı yaşam dönemlerine ait 

besin unsurlarını temin edecek nitelikte özel olarak üretilir. Küçük cüsseli köpek ırklarının büyümesi için 

özel üretilen mamalar bu gruba örnek gösterilebilir. Süper-premium mama kavramında ise yüksek 

kaliteli ve sindirilebilir yem hammaddelerinin yanı sıra özel bir sağlık faydası bulunan yem 

hammaddesinin de kullanıldığı manası taşımaktadır. İri cüsseli yaşlı köpek ırkları için eklem 

problemlerini gideren ve immun sistemi desteklemesi için özel üretilen mamalar süper-premium 

mama grubuna örnek gösterilebilir. Gerek premium gerek se süper-premium mamaların yem 

hammaddeleri genellikle sabit tutulmakta olup, yüksek sindirilebilirlikleri nedeniyle fazla miktarlarda 

yedirilmeleri durumunda obeziteye neden olabilmektedir. Bu tür mamaların fiyatı oldukça yüksektir.  

 

Ekonomik mamalar 

Bu tür ürünler genelde ucuz olup, ekonomik olmaları için diyet bileşenleri her seferinde değişen ve 

ucuz kaynaklardan oluşan türdendir. Yüksek oranlarda tavuk unu içeriği kullanılarak üretilen mamalar 

bu tür ürünlere örnek olarak verilebilir. Bu tür ürünler üretilirken üretim aşamasında duruma göre 

uygun fiyata temin edilen içerikler kullanıldığından dolayı bir sonraki seferde üretilen veya satın alınan 

mamalarda içerik farklılıkları görülebilir. Bu durumda ilgili mamaların sindirilebilirliği düşük olmakta ve 

sindirim sistemi problemleri yaşanabilmektedir. Ayrıca içerik değişikliği nedeniyle hayvanlarda yem 

(mama) tüketiminin düşmesi de olasıdır.  

 

Özel marka mamalar (private-label) 

Özel marka mamalar, ticari faaliyet gösteren bir firmanın ismini taşıyan türden ürünlerdir. Bu tür 

mamalar ucuz olabilmekle beraber premium kalitede de olabilir. Bu tür mamalar ayrıca çok tanınmış 

premium markalarda bulunan mama paketi, rengi ve diğer özelliklerini taklit eder niteliktedir. Bir 

market zincirinin kendi ismini vererek ürettiği mamalar bu tür mamalara örnek olarak verilebilir. 

  

Organik ve doğal mamalar 

Organik mamalarda kullanılan mama içerikleri organik şartlara uygun olarak elde edilmiş hayvanlardan 

elde edilmektedir. Organik hayvan yetiştiriciliğinde hayvanlara antibiyotik, büyüme faktörü veya 

hormon uygulaması yapılmaz ve bu tür hayvanların tükettiği yemlerde pestisit, sentetik gübre veya 

iyonize radyasyon kullanılmaz. Ayrıca hayvanlara yedirilecek yemlerde biyomühendislik (GDO) 

uygulamaları yasaktır.  

Doğal mamalar, prezervatif gibi suni katkılar, renklendiriciler veya tatlandırıcılar içermeyen 

mama türleridir. Ayrıca bu tür mamalarda kullanılan yemlerde pestisit veya ağır metal bulunmaz. Ancak 

bu tür mamalarda bozulmayı önlemek için sadece doğal antioksidan (vitamin E, C, ve biberiye ekstraktı) 



 

 

kullanılabilir. Ancak doğal antioksidanlar daha hızlı bozulduğu ve sentetik antioksidanlar kadar etkili 

olmadığından dolayı raf ömürleri konusunda dezavantajlı durumdadır. 

  

Çiğ mamalar 

Kedi ve köpeklerin doğal yaşamda avlanma yoluyla elde ettikleri çiğ ürünlerden esinlenerek bu tür 

mamaların üretimi kimi zaman rağbet görmektedir. Ayrıca bilimsel veriler ile desteklenmemesine 

rağmen, çiğ ürünlerin vücut kokusunu giderdiği, immun sistemi geliştirdiği, deri ve tüy sağlığını 

geliştirdiğine inanılmaktadır. Çiğ mamalar, dondurulmuş, hafif pişirilmiş veya kurutulmuş formlarda 

satışa sunulabilir. Ayrıca çiğ mamalar kasaplardan temin edilerek veya evde mevcut çiğ ürünlerden kedi 

ve köpeklere verilebilir. Çiğ mamalarla ilgili en önemli sorun dengeli diyet oluşturulamaması ve gıda 

hijyenidir. Gıdalarla bulaşan hastalıkların (E. Coli, Samonella, Toksoplazma, Campylobacter) çiğ 

ürünlerle kedi ve köpeklere bulaştırılması en önemli risklerdendir. Kuru ve konserve mama üretimi 

sırasında ısı uygulamaları bu tür etkenleri yok etmektedir. Evde hazırlanan mamalar ile ilgili daha geniş 

bilgi “Pişirilmemiş (çiğ) gıdalarla kedi ve köpek besleme” başlığında verilmiştir. 

 

Vejetaryen mamalar 

Köpeklerin mutlak karnivor olmaması, köpekler için vejetaryen mamaların hazırlaması zorluğunu 

ortadan kaldırmaktadır. Ancak mutlak karnivor olan kediler için vejetaryen mama hazırlamak oldukça 

zordur. Kediler için esansiyel olan taurin, vitamin A ve arakidonik asit hayvansal kaynaklarda yeteri 

miktarda bulunurken bitkilerde sınırlı miktarlarda bulunur. Kediler için vejetaryen mama hazırlanırken 

bu maddeler mamalara sentetik olarak ilave edilir. Uzun süre kullanılan vejetaryen mamalar kedilerde 

başta taurine bağlı olmak üzere çeşitli sağlık problemlerine neden olabilmektedir.  

  

Evde hazırlanan (ev yapımı) mamalar 

Evde hazırlanan mamalar ile kedi ve köpeklerin beslenmesi mümkündür. Ancak bu durumda dengeli 

bir diyetin hazırlanması ve yem hijyeni konularında büyük problemler yaşanmaktadır. Örneğin, evde 

hazırlanan mamalarda genelde et ağırlıklı beslenemeye bağlı olarak protein oranı fazla olmakta, Ca:P 

dengesi bozulmakta, vitamin-mineral dengesizlikleri oluşmakta ve uygunsuz yağ miktarı söz konusu 

olmaktadır. Bu konu ile ilgili geniş bilgi “Evde hazırlanan yemeklerle veya yemek artıkları ile kedi ve 

köpeklerin beslenmesi” başlığında verilmiştir.  

  

Veteriner hekim tarafından yazılan tedavi amaçlı (reçete) mamalar 

Diyet yoluyla insanlarda olduğu gibi hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla veteriner 

hekimler tarafından kedi ve köpeklere mama örnekleri yazılabilmektedir. Bu tür mamalara örnek olarak 

veteriner hekimler tarafından böbrek ve sindirim kanalı rahatsızlıklarında, gıda alerjisi durumunda veya 

farklı hastalıklar durumlarında yazılmış mamalar (özel karışımlar) gösterilebilir. 

    

 

 



 

 

Besin içeriğine ve farklı fizyolojik ihtiyaçlara göre mama çeşitleri 

Kedi ve köpek mamaları ticari olarak; 1- yavru maması (büyütme maması), 2- yetişkinler için yaşama 

payı maması, 3- gebelik/laktasyon maması ve 4- yaşlı maması olmak üzere 4 farklı türde üretilir. Ancak 

bu mamalardan kimileri birbiri ile aynı amaç için kullanılabilir. Dolayısıyla kedi ve köpek mamaları, 

büyüme/laktasyon ve yaşama payı olmak üzere 2 yem standardında üretirler. Köpekler için büyüme ve 

laktasyon amaçlı üretilen mamalar, yaşama payı için üretilen mamalara oranla daha yüksek protein, 

yağ, mineral ve vitamin içerirler. Ancak kediler için üretilen büyütme/laktasyon mamaları, yaşama payı 

için üretilen mamalardan sadece vitamin ve mineral olarak daha yüksek düzeydedir (protein ve yağ 

oranları aynı). Kediler bütün yaşam aşamalarında (yaşlarında) benzer miktarlarda proteine ihtiyaç 

duyarlar. Yaşlı hayvanlar için eklem sağlığını temin eden özel katkılı mamalar da üretilmektedir. 

“All life stages” diyetleri ticari firmalar tarafında üretilen ve aynı mamanın büyüme, gebelik, 

laktasyon ve yaşama payı için kullanılabileceğini ifade eden bir terimdir. Bu durumda sadece mama 

miktarı değiştirilerek belirtilen amaçlar veya fizyolojik aşamalar için aynı mama yedirilmektedir. Ancak 

iri ırk köpeklerin beslenmesi veya kilo kaybı için uygulanacak özel diyetlerde bu terim geçerli 

olmayabilir.  

    

Dini inanışa göre mama çeşitleri – helal mama 

Malezya gibi ülkelerde dini hassasiyetler, insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilen yem ve mamalar 

konusunda düzenlemelere neden olmaktadır. “Helal gıda” kavramı Malezya örneğinde olduğu gibi 

İslami kurallar çerçevesinde kedi ve köpek mamalarının üretiminde de uygulanmaktadır. Helal yemlerle 

beslenen, helal kesim usullerine uygun olarak öldürülen ve domuz içermeyen gıdaların kullanımı 

Malezya’da yasal olarak düzenlenmiştir (Amir ve Mona, 2013).   

 

Mamaların enerji düzeyleri ve besleme stratejileri – düşük enerjili mamalar 

Ticari olarak satılan mamaların enerji düzeyleri mama türüne ve üretilme amacına göre değişmektedir. 

Örneğin bir ölçü kabı miktarında (237 ml) bir mama 220 kcal enerji içeriyor iken, aynı ölçü kabı 

miktarında (237 ml) yüksek enerjili bir mama yaklaşık 650 kcal enerji içerir. Dolayısıyla kedi ve köpekleri 

beslerken mamanın içerdiği enerji yoğunluğuna göre yedirilecek miktarlar belirlenmelidir. Kaldı ki ticari 

firmalar bu konuda gerekli talimatları yazılı olarak beyan etmekte ve mama torbasında bulunan ölçü 

kabı ile verilmesi gereken günlük mama miktarını ve öğün sayısını bildirmektedir.   

Düşük enerjili mamalar yüksek oranlarda fiber ve düşük oranlarda yağ içerir. Bu tür mamalarda 

fiber kaynağı olarak selüloz veya tane yem yan ürünleri kullanılır. Ancak mamalarda aşırı miktarda fiber 

kullanılması dışkı problemlerine neden olmaktadır. Fiber hakkında detaylı bilgiler önceki başlıklarda 

verilmiştir. Mamalara düşük miktarda yağ katılması enerji yoğunluğunu azaltmakla birlikte lezzeti de 

düşürmektedir. Mamalarda enerji yoğunluğunu azaltmanın diğer bir yolu ise mamadaki su oranını 

yükseltmektir. Bu amaçla konserve mamalar kullanılmaktadır. Ancak kimi kediler sulu mamaları tekstür 

nedeniyle tüketmeyebilir. 

Düşük karbonhidratlı mamalar, tanımlama olarak netlik kazanmamıştır. Ancak genel olarak 

düşük karbonhidrat, bir mamanın yaklaşık %20’den daha az karbonhidrat içerdiği manasına 

gelmektedir. Ancak bu konuda bilinmesi gereken husus, düşük karbonhidratlı mamalarda tane yem 

kullanılmaması ancak bunun yerine yine karbonhidrat içeren patates gibi ürünlere yer verilmesidir.        

 



 

 

Köpek mamasının kediye ve kedi mamasının köpeğe yedirilebilme şartları 

Kedi ve köpek iki farklı hayvan türü olup, enerji ve besin madde ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Ancak 

zorunlu hallerde kedi maması köpeğe ve köpek maması da kediye yedirilebilir. Köpekler, kediler için 

hazırlanmış mamaları rahatça tüketebilir. Ancak kediler mamalarında köpek mamalarına oranla çok 

daha yüksek düzeyde protein ve yağ başta olmak üzere farklı besin unsurlarına (taurin, vitamin A) 

ihtiyaç duyduğundan dolayı, köpek mamaları kediler için yetersiz kalır. Dolayısıyla kediler, köpekler için 

hazırlanmış ve ancak yüksek protein ve yağ içeren köpek mamalarını güvenli bir şekilde tüketebilirler. 

Ayrıca iştah problemi yaşayan ve yem tüketmeyen köpeklere yem yemeyi teşvik etmek amacıyla 

kediler için hazırlanmış mamalar (diyetler) yedirilebilir.  

 

 

 

Köpek besleme 
Köpek besleme, yaşamın ilk aşamalarında yani enik beslemeden başlamak üzere ileriki yaşlarda ve farklı 

fizyolojik durumlar esas alınarak sistematik şekilde detaylandırılacaktır. Köpek beslemenin daha iyi 

anlaşılması için genel bilgilerin ve kedi besleme bölümünün okunması tavsiye edilir.  

 

Köpek eniklerinin beslenmesi 

Köpek eniklerinin beslenmesine girmeden önce köpek enikleri hakkında genel bilgilerin paylaşılması 

doğru olacaktır. 

  

Köpek enikleri için genel hususlar 

Köpek yavruları kedi yavruları gibi kör (göz kapakları kapalı) ve sağır doğarlar. Çok problemli veya 

anomali ile doğan köpek enikleri insancıl yöntemlerle uyutulabilirler. Köpek enikleri doğduklarında 

vücut ısılarını regüle edemediklerinden dolayı doğum sonrası ilk 2-3 gün çevre ısısının 30 °C olması 

gerekir. Çevre ısısı 4. haftaya kadar aşamalı olarak 25 °C’ye düşürülür. Anneleri ile birlikte büyüyen 

enikler annelerine sokularak yeteri kadar ısı alabilirler. Ancak öksüz enikler için uygun ısılar temin 

edilmelidir. Köpek yavrularının doğumda vücut ısıları 36,2 °C olup haftalar geçtikçe yükselir. Köpek 

eniklerinin vücut ısısı 6. günde 37 °C, 4. hafta sonunda ise yetişkin vücut ısısında (38,1-39,2 °C) olmalıdır. 

Doğum sonrası 10. günde yavruların gözleri açılmaya ve kulakları işitmeye başlar. Tam (%100) görme 

ve işitme 5. haftanın sonunda gerçekleşir. Yavruların göbek kordonu doğum sonrasındaki 2-3 günde 

kendiliğinden düşer ve 15 günlük yaşta köpek enikleri yürümeye başlarlar. Doğumda yavrularda diş 

bulunmaz ancak günler ilerledikçe süt dişleri çıkmaya başlar. 3. aya kadar süt dişleri dökülür ve yerine 

kalıcı dişler çıkmaya başlar. 6-7 aylık yaşa kadar kalıcı dişler gelişimi tamamlanmış olur. İlk çıkan dişler 

doğumdan 20 gün sonra köpek dişleridir. 25. günde kesici dişler görülür. 3. ve 4. haftalarda sırasıyla 3. 

ve 4. premolar dişler çıkar. 4. ve 6. haftada sırasıyla ortadaki kesici dişler çıkar. Sadece 4 aylık yaşta 

çıkan ilk premolar diş düşmez ve kalıcı diş halini alır (Finder, 1993; Rutherford ve Neil, 1999; Lee, 2000).         

Köpek eniklerinin tırnakları süt emme sırasında anne memesini çizmemesi için doğumdan 

hemen sonra (doğumdan birkaç gün sonra başlayarak her hafta) kesilmelidir. Annenin meme başları 

kontrol edilmeli ve problemli memeler tedavi edilmelidir. Köpekte 8-12 adet meme başı bulunur. Bu 



 

 

meme uçlarından birçoğu mastitis olmuş veya problemli ise, enikler bu durumda biberonla 

beslenmelidir (Finder, 1993; Rutherford ve Neil, 1999; Lee, 2000). 

Köpek enikleri doğumdan sonra genelde süt emer ve uyurlar. Bir enik günde 22 saate kadar 

uyuyabilir. Genelde enikler ilk hafta zamanlarının %10’unun annelerini emmekle kalan %90’ını ise 

uyumakla geçirirler. Köpek enikleri 8 haftalık yaşa geldiklerinde günde 18 saate kadar uyumaya devam 

ederler.  

Kedi ve köpek eniklerinin doğum hemen sonrasında yeteri miktarda sıvı almaları sonucu kan 

hacmi istenen oranlara ulaşır. Yeterince sıvı alımı, süt içmekle gerçekleşir. Sıvı dışında yeni doğan 

eniklerin en önemli ihtiyaçlarından biri yukarıda ifade edildiği üzere vücut ısısının sabit tutulmasına 

yardımcı olunmasıdır.    

 

Doğumdan sonraki ilk günlerde köpek eniklerinin beslenmesi 

Doğumdan sonraki 2 haftada ve özellikle ilk 36 saatte kedi ve köpek eniklerinde ölüm %40 gibi yüksek 

bir orandadır. Anne kedi ve köpeklerin ilk birkaç günde salgıladıkları kolostrum enikler için kritik öneme 

sahiptir. Enikler bağışıklık sisteminin sadece %10-20’sini kazanarak doğarlar ve 16. haftaya kadar tam 

bir bağışıklık oluşmadığından hayatta kalmak ve hastalıklardan korunmak için maternal antibadileri 

içeren kolostruma ihtiyaç duyarlar. Kimi köpek yavrularında doğum hemen sonrasında kazanılmış 

bağışıklık %0’dır. Köpek plasentasının yapısı gereği immunglobulin antibadiler kan yoluyla yavruya 

geçmediği için eniklerin bağışıklığı doğum sonrasında ancak anneden alacakları kolostrum ile 

sağlanabilir. Kolostrum almayan enikler hastalıklara çok kolay yakalanıp ölebilirler. Diğer memelilerde 

olduğu gibi köpek enikleri için de kolostrum hayati önem taşımakta olup, doğumu takip eden en kısa 

zamanda (ilk 12-14 saatte) alınması gerekir. Doğumdan sonraki 24-72 saat sonra kolostrum normal 

süte dönüşür.      

Enik beslemede ilk olarak vurgulanacak nokta kolostrumdur. Kolostrum kalitesi, doğal olarak 

immunite (bağışıklık) oluşması için alınması gereken miktarı etkilemektedir. Yaşlı anne köpekler kimi 

zaman kolostrum veya süt dahi vermeyebilirler. Köpek eniklerine verilmesi gereken minimum 

kolostrum miktarı ve kolostrum kalitesi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, kolostrumun 

enikler tarafından mümkün olduğu kadar fazla tüketilmesi sağlanmalıdır. Genel olarak köpek eniğinin 

büyüklüğüne bağlı olmak şartıyla ilk 24 saat içinde en az 3-10 ml kolostrum tüketilmesi gerekir. 

Köpeklerde yapılan bir çalışmada anne köpekler arasındaki kolostrum kalitelerinde çok büyük 

farklılıklar olduğu (8,0 – 41,7 g IgG/L) ve aynı köpeğin farklı memelerinden elde edilen kolostrumların 

dahi farklı kalitede olduğu bulunmuştur (Milaaa ve ark., 2015). Bu yüzden köpek eniklerine içirilecek 

mutlak kolostrum miktarları ve kolostrum kalitesi hakkında belirsizlik hala devam etmektedir. 

Hastalıklardan korunmak için eniklere kolostrum yerine antibiyotik kullanımı bağırsaklardaki 

mikroorganizmaların dengesini bozarak ishale ve bunun sonucunda dehidrasyon ve ölüme neden 

olabilir. Bu yüzden kolostrumun bulunmadığı durumlarda bağışıklık sağlamak için eniklere verilen 

antibiyotikler asla kolostrumun yerini tutamayacağı gibi olumsuz durumlara da yol açmaktadır.   

Doğum sonrasında anne köpekler yedikleri mamaları kusarak yavrularını bu kusmukla 

besleyebilirler. Bu kusmuk enik için annesi tarafından kısmen çiğnenmiş, sindirilmiş ve sıcak (38,5 oC) 

bir mama olarak tüketilebilir. Bu davranış, köpeklerin vahşi doğadan kalma bir alışkanlığı olabilir. Bu 

duruma hayvan sahiplerinin izin vermesi ve panik yapmaması gerekir.         

Yeni doğan enikler doğumun ilk haftasında her 2 saatte bir (günde 12 kez) annelerini emerek 

uykularına devam ederler. Emme sonrasında eniklerin karınlarında belirgin bir şişme gözlenir. 



 

 

Yeterince doymayan enikler açlığın bir ifadesi olarak huzursuz bir halde fazla hareket eder ve inlerler 

(whimper). Köpek enikleri doğumdan sonraki ikinci haftada günde 8 kez, üçüncü haftada günde 6 kez 

ve sütten kesim öncesinde günde 4-5 kez annelerini emerler. Eniklerin ne kadar süt emdiği, eniklerin 

emme öncesi ve sonrası tartımlarıyla basitçe belirlenebilir. 

Yavru sayısının 3-6 olması durumunda 2. haftadan başlayarak, yavru sayısının 10-12 olması 

durumunda ise ilk haftadan başlayarak eniklere anneden gelen yetersiz sütü takviye etmek için ilave 

süt-mama verilir.  

Enik sayısının fazla olması ve yeterince anne sütünün alınamaması durumunda enikler 2 eşit 

gruba ayrılarak 3-4 saatlik sürelerle değişmeli olarak annelerini emmelerine izin verilebilir. Eniklerin 

uygun ölçülerde kilo almalarını temin etmek için süt mamasına ilave olarak ıslatılmış kuru büyütme 

maması (5-10 gr/kg CA) takviyesine başlanabilir.  

Yavrulara takviye amacıyla içirilecek mamalar daha ekonomik olması amacıyla ticari olarak 

satın almak yerine evde kolayca hazırlanabilir. Süt yerine geçebilecek ve pratikte kolayca 

uygulanabilecek süt maması örneği için, 237 ml keçi sütü (veya tam yağlı inek sütü), 2 yumurta sarısı, 

237 ml normal ev yoğurdu ve 4-6 yemek kaşığı temiz su karıştırılarak vücut ısısında eniklere içirilebilir.  

 

Laktasyon ortasında farklı hayvan türlerinin süt bileşenleri 

 Kedi sütü Köpek sütü İnek sütü İnsan sütü 

KM, % 18,5 22,7 12,4 12,4 

Yağ,% 10,8 9,5 3,7 4,1 

Protein, % 10,6 7,5 3,2 0,8 

Laktoz, % 3,7 3,8 4,6 6,8 

Kül, % 1,0 1,1 0,7 0,2 

Ca, % 0,04 0,30 0,12 0,039 

P, % 0,07 0,20 0,10 0,015 

Zn, mg/kg 7 1 4 1-3 

Fe, mg/kg 3,9 7,0 0,5 0,26 

Cu, mg/kg 1,1 3,3 0,1 0,12-0,4 

Mn, mg/kg 0,24  0,03  

Ham enerji, kcal/gr KM 1,74 1,46 0,71 0,69 

 

Anneleri eniklerin karınlarını ve perineal bölgesini yalayarak veya dokunarak yavruların idrar 

ve kaka yapmalarını stimule eder. Öksüz olan eniklerinin popo kısmı (perineal bölge) ılık su ile ıslatılmış 

bir pamuk vasıtasıyla ovalanarak bu işlemin gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde enikler doğum 

sonrası bir süre (ilk 2 hafta) kendiliğinden idrar ve dışkı yapamazlar.  

Köpek eniklerinin içme suyu ihtiyacı konusunda netlik bulunmamaktadır. .. 

   

Öksüz köpek eniklerinin beslenmesi 

Yavrular, annenin ölmesi veya emzirmeyi reddetmesi nedeniyle anne olmaksızın beslenmelerinin 

yapılmasına ihtiyaç duyarlar. Bu durumdaki enikler öksüz kabul edilir. Öksüz eniklerin kuru, sıcak ve 

temiz bir ortamda barındırılması gerekir. Anneleri olmayan enikler annelerine sokularak kazandıkları 

ısıdan mahrum kalırlar. Yaşamın ilk haftasında öksüz köpek enikleri için çevre ısısı 29,5-32,5 oC, 2-4. 



 

 

haftalarda 26,7-29,5 oC ve 5. haftada 21,1-23,9 oC olmalıdır. Yavrular 5-6 haftalık yaşa ulaştıklarında 

artık normal oda ısısında (22 oC) barındırılabilirler. Isıtma aracı olarak ampul kullanmak gece-gündüz 

kavramı ve uyku düzenini bozabileceğinden dolayı mümkün ise barınağın alttan ısıtılan türden olması 

daha uygundur. Eniklerin barındırıldığı ortamın nemi %50 olmalıdır.   

Öksüz köpek eniklerinin alması gereken kolostrum için farklı alternatifler söz konusudur. Kedi 

ve köpek kolostrumunun bulunmadığı durumlarda ineklerin (özellikle merada beslenen ineklerin) 

kolostrumu kullanılabilir… Bu alternatif dışında köpek yavrularına kolostrum yerine yetişkin köpekten 

veya immun sistemi güçlü bir hayvandan alınan kg CA’ya 22 ml kan serumunun enik midesine tüp ile 

verildiğinde kısmen bağışıklığı sağladığı bildirilmiştir (Poffenbarger ve ark., 1991). .. 

Yeni doğan öksüz enikleri beslerken ticari olarak satın alınacak köpek sütü toz mamalardan 

(replacement) süt yaparak, günde 1 haftalık yaşlı eniklere 13 ml/100 gr CA, 2 haftalık yaşlı eniklere 17 

ml/100 gr CA, 3 haftalık yaşlı eniklere 20 ml/100 gr CA ve 4 haftalık yaşta yavrulara 22 ml/100 gr CA 

ölçüsünde verilmelidir. Belirtilen miktarlar ilk haftalarda günde 10-12 öğün halinde izleyen haftalarda 

ise azalan öğün sayısı ile ve vücut ısısında verilmelidir. Doğumdan sonraki ilk birkaç haftada mide hacmi 

küçük olduğundan köpek yavrularına her seferinde 10-20 ml sütten fazlası verilmemelidir. ….  

Verilecek sıvı mamalar biberonla veya iğnesi çıkarılmış enjektör yardımı ile içirilir. .. 

Süt yerine geçebilecek ve pratikte kolayca uygulanabilecek süt maması örneği için, 237 ml keçi 

sütü (veya tam yağlı inek sütü), 2 yumurta sarısı, 237 ml normal ev yoğurdu ve 4-6 yemek kaşığı temiz 

su karıştırılarak vücut ısısında öksüz eniklere verilebilir.  

 

Sütten kesim öncesine kadarki dönemde köpek eniklerinin beslenmesi 

.. 

Sütten kesim sonrası dönemde köpek yavrularının beslenmesi 

Kedi yavrularında sütten kesim sonrası ad libitum besleme uygulanmasının problemsiz olarak 

yapılmasına rağmen, köpek yavrularında sütten kesim sonrasında ad libitum besleme yapmak obezite 

ve iskelet problemlerine neden olmaktadır. Köpek yavruları sütten kesildikten sonra katı yeme alışkın 

olduklarından dolayı sütün tamamen ortadan kaldırılarak tam katı mamaya geçişleri kolay olur. 

Yavrular sütten kesildikten sonra günde 3 kez beslenebilir. Yavrular 6 aylık yaşa geldiklerinde günlük 

olarak her biri 10-20 dakika süren 2 öğünde (kez) beslenebilirler. Sütten kesim sonrasında büyüme hızla 

devam ettiğinden bu dönemde dengeli ve kaliteli diyetlerin (büyütme yemi) yedirilmesi gerekir. Evde 

hazırlanacak diyetler ile bu standartların yakalanması oldukça zor olduğundan ticari bir mama tercih 

edilebilir.   

Büyümekte olan köpek yavruları için (14 haftaya kadar ve 14 haftalıktan sonraki dönemlerde) 

hazırlanacak diyetlerde bulunması gereken minimum enerji ve besin madde içerikleri aşağıdaki enerji-

besin madde ihtiyaçları tablolarında (FEDIAF) verilmiştir. 

 

Yavru maması (büyütme maması) ile beslemede yaş sınırları 

Köpek yavrularına ne kadar süre ile yavru maması yedirileceği ve ne zaman yetişkin mamalara 

geçileceği köpek iriliğine bağlıdır. Yetişkin CA’sı 10 kg’ın altında (küçük) olan köpekler 8-12 ay süreyle, 

yetişkin CA’sı 10-25 kg arasında olan (orta iri) köpekler 12-18 ay süreyle ve yetişkin CA’sı 25 kg’dan 

büyük olan (iri-devasa) köpekler 18-24 ay süreyle yavru maması (büyütme maması) ile beslenirler.       



 

 

   

Kedi ve köpeklerde genel olarak büyüme    

Büyüme, belirli bir zaman biriminde canlı vücudunda hücre sayısı ve büyüklüğünün artmasıdır. Bu 

artışın karşılığı CA ve irilik artışı olarak değerlendirilebilir.  

.. 

Köpeklerde büyüme 

Köpek ırkı veya iriliği, büyüme ve besleme bakımında önem taşımaktadır. Oyuncak tipi köpek ırklarına 

Papillon ve Chihuahua; küçük köpek ırklarına Cocker Spaniel, Miniature Schnauzer ve Cairn Terrier; orta 

iri ırklara Beagle ve English Springer Spaniel; iri ırklara Labrador Retriever, Alman Kurdu; çok büyük 

(devasa) ırklara ise St. Bernard, Great Dane, English Mastiff, Irish Wolfhound ve Newfoundland örnek 

verilebilir. 

Köpek ırklarına göre CA büyük farklılık göstermektedir. Örneğin sadece 1 kg CA’ya sahip 

Meksika orijinli Chihuahua (çigvagva) ırkı köpekler söz konusu iken, Alman orijinli Great Dane ırkı 

köpekler 75 kg CA’ya ve İsviçre kökenli St. Bernard ırkı köpekler ortalama 115 kg CA’ya sahiptir. Farklı 

ırkların büyüme hızlarında kısmen farklılıklar gözlenmektedir. Çok küçük ırk köpekler hızlı gelişimlerini 

11 haftada, küçük-orta irilikteki ırklar 14-16 haftada ve çok iri (devasa) ırklar 5 aylık yaşta tamamlar 

(Hawthorne ve ark., 2004). Çok küçük (oyuncak tip), küçük ve orta iri ırklar yetişkinliğe (büyümenin 

tamamlanmasına) 9-10 aylık yaşta, büyük ve çok iri (devasa) köpek ırkları ise 11-15 ayda ulaşır 

(Hawthorne ve ark., 2004). Genel olarak çok küçük ve küçük ırk köpekler büyümelerini 9 ayda 

tamamlarken, çok iri ırklar büyümelerini 15 ayda tamamlarlar. Ancak Great Dane ırkı köpeklerin 

olgunluklarını 28-36 aylık yaşta tamamladığı da bildirilmiştir. Bu nedenle ticari firmalar mama üretirken 

küçük, orta, iri ve çok iri ırk köpekler için olmak üzere farklı ürünler (mamalar) satışa sunmaktadır.   

Köpeklerin doğum ağırlıkları doğal olarak ırk (irilik) özelliğine bağlıdır. Örnek vermek gerekirse 

Pomeranian ırkı köpekler doğumda 120 gr, Beagle ırkı köpekler 250 gr,  Greyhound ırkı köpekler 490 gr 

ve Great Dane ırkı köpekler 625 gr ağırlığında olurlar. Enikler ilk 24 saatte vücut ağırlıklarının %10 kadarı 

kilo kaybeder ancak bu aşamadan sonra kiloları giderek artar. Köpek enikleri doğumdan 7-10 gün sonra 

doğum ağırlıklarının 2 katına çıkarlar. Köpek enikleri her tahmini yetişkin CA’ları için 3-4 haftalık yaşa 

kadar günde 2-4 gr CA kazanmalıdır. Yavrular sütten kesildiklerinde doğum ağırlıklarının yaklaşık 6-10 

katı CA’ya ulaşmış durumda olurlar. Köpeklerde sütten kesim sonrası dönemde büyüme ırka ve 

beslenmeye bağlıdır. 25 kg CA’ya sahip (küçük – orta ırk) köpekler 4 aylık yaşta yetişkin ağırlığının 

%50’sine ulaşırlar.  

Büyümenin önemli bir oranı ilk 6 aylık yaşta tamamlanmakta ve bu zamana kadar seksüel 

olgunluk ta (puberta) gerçekleşmektedir. Büyümenin en yoğun olduğu dönem ise sütten kesim 

dönemidir (7-8. hafta). Sütten kesimde yavrular doğum ağırlığının 10 katına kadar CA’ya ulaşabilirler. 

3-4. aylarda büyüme hızı bir miktar azalmaya başlar. 3-4 aylık yaşa kadar farklı köpek ırklarında CA 

değişimi farklı olmaktadır. Örneğin 3-4 aylık yaşa kadar Yorkshire doğum ağırlığının 25 katına çıkarken, 

Saint Bernard doğum ağırlığının 100 katına çıkar. 

Büyümekte olan yavruların yağ doku birikimi ve gelişmesi sütten kesme döneminden hemen 

sonra başlamaktadır. Büyümekte olan yavruların aşırı beslenmesi büyümeyi artırması yanında yağ 

dokusunu da artırmakta ve bu durum ileriki yaşlarda obeziteye neden olmaktadır. Ayrıca aşırı kilo, 

eklem-iskelet problemlerini de beraberinde getirmektedir.      



 

 

Köpeklerin büyümeleri basit olarak belirli aralıklarla tartılarak ve vücut yağlarının ölçüsü olan 

VKS ile de kontrol edilebilmektedir. VKS hakkında önceki başlıklarda detaylı bilgi verilmiştir.   

Yavruların kilo almaması önemli bir sağlık problemi nedeni olabileceği gibi, aşırı kilo almaları 

da obezite gibi farklı sorunları doğurmaktadır. Aslında köpeklere ne kadar fazla yem yedirilirse büyüme 

o denli hızlı gerçekleşmektedir. Ancak bu istenmeyen bir durumdur. 

Labrador, Golden Retriever ve German Shepherd (Alman Kurdu) gibi iri ırk köpek ırklarında 

(>25 kg CA) hızlı büyümeden dolayı genetik olarak osteokondrosis ve kalça displazisi çok fazla 

görülmektedir. Dolayısıyla bu tür ırk köpeklerde beslenmeye daha fazla dikkat edilmelidir…… 

 

Farklı irilikteki köpek ırklarının yaşa göre tahmini CA artış hızları* 

 
Yaş, ay 

Köpek iriliği 

Oyuncak Küçük  Orta iri İri  Çok iri 

0 170 gr 227 gr 284 gr 454 gr 681 gr 

2 1022 gr 1362 gr 3178 gr 8172 gr 9988 gr 

4 1870 gr 4086 gr 9534 gr 17252 gr 24970 gr 

6 2497 gr 5902 gr 13620 gr 24970 gr 38590 gr 

8 2951 gr 6810 gr 15890 gr 28148 gr 45400 gr 

12  7718 gr 17,252 gr 31780 gr 59020 gr 

18    34050 gr 65830 gr 

24     68100 gr 

*thehappypuppysite’dan adapte edilmiştir. Köpek irilikleri ile ilgili bilgi ve örnekler yukarıdaki metinde verilmiştir. CA artışları bireysel olarak 

değişebileceği gibi, yavru sayısına ve diğer faktörlere bağlı olarak ta değişiklik gösterebilir.   

 

Yukarıdaki tablonun ve verilen bilgilerin genel olarak köpeklerde büyüme eğrisine uygulanışı 

aşağıdaki gibidir:   

 



 

 

 

Şekil 1. Köpeklerde genel olarak yaşa göre canlı ağırlık artış hızı. Tisch (2006a)’dan adapte edilmiştir. 

 

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, köpeklerde ilk 8 aylık yaşta canlı ağırlık artışı çok hızlı 

gerçekleşmekte ancak ilerleyen dönemlerde neredeyse sabitlenmektedir.  

Köpeklerin sütten kesimden 12 aylık yaşa kadarki dönemde 5 üzerinden 2 VKS’ye sahip olmaları 

arzu edilir.  

 

Gebe köpek besleme 

Gerek zayıflık gerek se şişmanlık ovulasyon oranını düşürür, östrusu baskılar, yavru sayısını azaltır ve 

doğum sonrası süt verimini düşürür.  

Uygun olarak beslenen gebe köpekler gebelik süresince normal (optimum) vücut ağırlıklarının 

%15-25 kadarı kilo alırlar ve doğum sonrası vücut ağırlığının %5-10’u hala kaybolmamış olur. Gebeliğin 

5. haftasına kadar yem tüketimindeki artış, kilo kazanımına neden olacağından dolayı 

uygulanmamalıdır. Gebeliğin 3. haftasına kadar gebe köpeklerde kısmi bir iştah kaybı olsa da bu durum 

geçicidir. Gebeliğin 5-6. haftalarından itibaren yem tüketimi yavru sayısına ve annenin VKS’sine bağlı 

olmak üzere yaşama payının %25-50 fazlası olmalıdır. Gebeliğin sonuna doğru öğün sayısı daha da 

artırılmalıdır. Gebe köpekler günde en az 2 kez beslenmeli veya şişmanlığa dikkat etmek suretiyle 

gebeliğin son döneminde ad libitum beslenme rejimi uygulanmalıdır. Gebelikte yüksek derecede 

sindirilebilir ve enerji-besin madde yoğunluğu yüksek diyet tüketilmelidir. Gebe köpeklere gebeliğin 

son 3 haftasından itibaren ticari olarak “büyüme” veya “yüksek performans” mamalarından yedirmek 

gerekir.  

 Gebe köpeklerin genel manada enerji ihtiyaçları taşıdıkları yavru sayısına da bağlıdır. Gebeliğin 

son döneminde enerji ihtiyaçları az sayıda yavru taşıyan gebe köpekler için yaşama payından %30 daha 

fazla, çok yavrulu gebeler için yaşama payından %60 daha fazladır. Protein ihtiyaçları, özellikle esansiyel 

amino asitler, fötus gelişimindeki rolü nedeniyle gebeliğin son döneminde artmaktadır. Köpeklerde 

kaliteli proteinlerden oluşan KM bazında %20-25 protein düzeyi ihtiyacı karşılamaktadır.  

Gebeliğin son 35 gününde gebe köpeklerin Ca ve P ihtiyacı taşıdığı yavruların iskelet gelişimini 

desteklemesi için %60 artar. Bu dönemde verilecek fazla Ca ve P zararlı olur. Gebelik süresince diyette 

bulunması gereken Ca oranı %0,75-1,5 kadardır. Dengeli bir diyet içinde uygun Ca:P oranı, eklampsi ve 

benzer problemlerin görülmesini önler. Gebelikte ihtiyaç duyulan Ca, P ve Ca:P rakamları için ilgili 

tablolara (FEDIAF) bakınız. Gebelikte yedirilecek diyetin sindirilebilirliği en az %85 olmalıdır.  

Dişilerin esansiyel yağ asit ihtiyacı gebelik ve laktasyon gibi stresli durumlarda arttığından, dişi 

köpeklerin omega-6:omega-3 yağ asitleri ideal oranda yani 5:1’den 10:1’e kadar olmalı ve yeteri 

düzeylerde karşılanmalıdır. Gebelik süresince oksidatif stresin zararlı etkilerini azaltmak amacıyla 

diyete ayrıca antioksidan olarak vitamin E, vitamin A ve magnezyum ilave edilmelidir. 

 

Doğumda köpek besleme 

Dişi köpekler doğumdan birkaç gün önceden yem yemeyi azaltırlar ve doğum öncesi 8-24 saatte vücut 

ısıları düşer. Doğum sonrası dişi köpeklere ilk yapılacak besleme genelde sıvı takviyesidir. Bu amaçla 



 

 

köpeklere doğum sonrasında ilk gıda olarak tavuk suyu veya çorbası verilebilir. Doğumun 

gerçekleşmesinin hemen ardından köpeklere ayrıca temiz su ve gıda verilir ancak köpekler genelde 

doğumdan 24 saat sonra yemeye başlarlar. Bu anlarda yemeyi teşvik etmek için yemler bir miktar 

ıslatılabilir ve ısıtılabilir. İlerleyen zamanlarda tam ve dengeli bir diyet uygulanmalıdır. Doğum sonrası 

ilk 24-48 saat içinde vücut ısısında yükselme normaldir. Köpeklerin doğumdan hemen sonraki canlı 

ağırlıkları çiftleşmeden önceki canlı ağırlıklarının %5-10 daha fazlası olmalıdır. ….. 

  

Laktasyondaki köpeklerin beslenmesi 

…. Annelerini emen köpek eniklerinin büyüme performansı, annelerinin süt veriminin yansımasıdır. 

Laktasyondaki köpeklerin süt verimi beslenme dışında köpek iriliğine de (ırk) bağlıdır. Örneğin 6 adet 

enik doğuran bir Alman Kurdu laktasyonun 3-4. haftalarında günde 1,7 litre, 3 aylık laktasyon süresince 

ise günde ortalama 750 ml süt üretebilir. Aynı şekilde, 6 eniği olan bir Beagle ırkı köpek laktasyonun 3-

4. haftalarında günde 1,05 litre süt vermektedir. Bu rakamlar laktasyonun 3. ayında yaklaşık günde 750 

ml süt üreten insanlara (kadınlara) oranla oldukça yüksektir. … Diğer bir ifade ile laktasyondaki 

köpeklerin en önemli ihtiyacı su ve enerjidir. Çok enikli ve 35 kg CA’ya sahip bir anne köpeğin pik 

laktasyonda günde 5-6 litre suya ihtiyacı vardır. Su, %78’i sudan ibaret olan süt verimi için elzemdir. 

Dolayısıyla laktasyondaki köpeklere taze, soğuk ve temiz su daima önlerinde bulunacak şekilde 

verilmelidir.    

Köpeklerde laktasyonun 2-5. günlerinde süt verimi vücut ağırlığının %2,7’si kadar olup, bu 

aşamadan sonra süt verimi enik sayısına bağlı olmakla birlikte 3-4. haftalara kadar artmaktadır. 

Köpeklerde pik süt verimi doğum sonrası 3-4. haftalara denk gelmektedir. Laktasyonun 3-4. 

haftalarında sonra süt verimi düşmeye başlar.    

Laktasyonun ilk haftasında yem tüketimi yaşama payının 1,5 katı, 2. haftada ise 2 katı olmalıdır. 

Laktasyonun 3-4. haftalarında (pik dönem) yem tüketimi yaşama payının yaklaşık 2,5-3 katına 

çıkmaktadır. ……. Dolayısıyla laktasyonun ilk-orta dönemlerinde köpekler dengeli bir diyetle beslenmeli 

ve ad libitum beslenme rejimine tabi tutulmalıdır. Bu kritik dönemde diyetin dengesini bozacak ödül 

gıdalar veya sofra artıkları verilmemelidir. Ayrıca, süt emen eniklerin bir miktar başlangıç yemi ile 

takviyesi annenin yükünü azaltacaktır (Tisch, 2006a). Kaldı ki laktasyonun 3-4. haftasından itibaren 

yavrular katı yemlere eğilim gösterir. Laktasyonun 4. haftasından sonra gerek anne sütünün azalması 

(yem ihtiyacının düşmesi) ve emzirme isteğinin azalması gerek se eniklerin katı mamaya geçmesi ile 

birlikte annenin yem ihtiyacı azalacağından dolayı, annenin yem tüketimi azaltılmalıdır. Yavrular sütten 

kesildiğinde (6-8. hafta) annenin yem tüketimi yaşama payının %50’sinde daha fazla olmamalıdır. 

Sütten kesim sonrasında yem tüketimi yaşama payının %125’i, sütten kesimden 2-3 hafta sonra ise 

yaşama payı düzeyinde olmalıdır.    

Laktasyonda enerji ihtiyacı 3-5. haftalarda pik yapar. Bu dönemde enerji ihtiyacı yaşama 

payının 2-4 katı kadardır. Laktasyondaki köpeklere uygun besleme yapıldığında doğum sonrası kilo 

kaybı daha az görülür ve süt verimi desteklenir. Ancak fazla sayıda yavrunun olması ve/veya enerji 

bakımından düşük diyetin beslenmesi sonucunda laktasyondaki köpeklerde daha fazla kilo kaybı söz 

konusudur. Laktasyonda aşırı kilo kaybını önlemek için diyet enerji düzeyinin yeteri kadar yüksek olması 

(427 cal/100 gram mama) gerekir.  

Laktasyon sırasında protein ihtiyaç artış oranı, enerji ihtiyacı artışı oranından fazladır. 

Köpeklere laktasyonda yüksek sindirilebilir protein kaynaklarından oluşan %25 protein vermek gerekir. 

Sütte laktoz sentezi için köpek diyetlerinde çözünebilir türden karbonhidratların diyette enerjinin %10-



 

 

20’sini oluşturması gerekir. Kuru mamalar genellikle sulu mamalardan daha fazla karbonhidrat 

içermektedir.  

Köpeklerin laktasyondaki Ca ihtiyacı doğurdukları yavru sayısına bağlıdır. Laktasyondaki köpek 

diyetinde Ca:P oranı 1,3:1 olmalı ancak pik laktasyonda Ca ihtiyacının yaşama payının 2-5 kat olduğu 

da unutulmamalıdır.  

Doğum sonrası 3-4. haftalarda özellikle iri köpek ırklarında demir depoları oldukça azalarak 

doğumdaki düzeyin de altına iner. Ancak doğumdan 4 aydan sonra yem tüketiminin artması ile birlikte 

demir düzeyi tekrar yükselir.    

Laktasyondaki köpeklere ticari olarak “büyüme” veya “yüksek performans” veya “Premium” 

mamalarından yedirmek gerekir. Gebe ve laktasyondaki köpeklere asla iri ırk köpek yavruları için 

hazırlanmış büyütme yemlerinden yedirilmemelidir. İri ırklar için hazırlanmış diyetlerin farklı olduğu 

ilgili başlıklarda tartışılmıştır. 

 

Köpeklerde gebelik ve laktasyonda yedirilecek diyet özelikleri* 

Besin unsuru Gebeliğin ilk 6 haftası Gebeliğin son 3 haftası ve laktasyon 

Enerji, Kcal/gr mama 3,5-4,5 4-5 

Protein, % 22-32 25-35 

Yağ, % 10-25 >18 

Karbonhidrat, % >23 >23 

Fosfor, % 0,6-1,3 0,7-1,3 

Kalsiyum, % 0,75-1,50 1,00-1,70 

*Ackerman ve Aspinall (2016)’dan adapte edilmiştir. Gebeliğin ilk 6 haftasına kadar yetişkin köpek 

yaşama payı maması, gebeliğin son 3 haftasından laktasyon sonuna kadar yavru büyütme yemi yedirilir. 

Gebeliğin ve laktasyonun bütün sürelerinde iri ırk köpeklere, normal yavru büyütme yemi yedirilebilir. 

Ancak iri köpek yavruları için hazırlanmış mamalar yetersiz enerji içerdiğinden dolayı asla gebe ve 

laktasyondaki köpeklere yedirilmemelidir.   

          

Anne köpeklerin sütten kesimde beslenmesi 

Köpek yavruları 8-12 haftaya kadar annelerini emebilirler. Ancak köpek yavruları bu kadar süre 

annelerini emmeye gerek kalmadan doğumdan 6-8 hafta sonra sütten kesilirler. Yavruları 5-6 haftalık 

olan anneler doğal olarak sütten kesilme eğilimine girerler. Kimi ırktaki anneler sütten kesme eğilimini 

7-9 haftalarda gösterdiğinden bu durumda yavruların anneden ayrılması gerekebilir. Anne sütünün 

sütten kesim öncesinde azalmaması durumunda yem kısıtlaması yoluyla süt verimi düşürülür. Ancak 

sütten kesme işlemi için asla içme suyu kısıtlaması yapılmamalıdır. Sütten kesim döneminde süt 

veriminin yüksek olması mastitise neden olabilir. Anne köpekler laktasyon döneminde normal vücut 

ağırlıklarının %10’u kadar kilo kaybedebilirler. Bu kayıplar uygun ve doğru beslenme rejimleri ile daha 

aza indirilebilir. Sütten kesim sonrasında 3 hafta süreyle anne köpeğe uygun besleme yapılarak 

(yukarıda belirtildiği gibi yaşama payının %25 fazlası) kayıpların geri kazanımı gerçekleştirilir. Kayıpların 

geri kazanımı anne köpeğin bir sonraki üreme dönemine uygun VKS ve besin depolarıyla ulaşması için 

önemlidir. Örneğin düşük VKS ile çiftleşme dönemine giren köpeklerin normalden daha fazla kilo 

kaybettikleri ve geri kazanım için daha fazla zaman gerektiği bilinmektedir.  



 

 

Eniklerin sütten kesme işlemi ve katı mamalara geçişleri önceki başlıklarda detaylandırılmıştır. 

Pik laktasyon döneminde sona yaklaştıkça yavruların katı mamalara geçişi başlamış olmalıdır. Yavrular 

annelerini emdikçe anne süt üretmeye devam eder. Bu yüzden sütten kesime yakın dönemlerde 

annenin süt verimini düşürmek amacıyla yem miktarını azaltmak gerekir. Aynı zamanda yavruların 

emmesine izin vermeyerek hem yavruların sütten kesilmesi hem de annenin kuruya çıkarılması 

sağlanır. Köpeklerde pik süt verimi olan doğum sonrası 3-4. haftalardan sonra süt verimi azaldığından 

dolayı yavruları da dereceli olarak ilave gıdaya alıştırarak 7-8. hafta sonuna kadar sütten kesmek 

gerekir.  

 

Erkek köpek (damızlık) besleme 

Erkek köpekler 3-4 aylık yaşta seksüel davranışlar sergileyebilir ancak henüz sperm üretemezler yani 

henüz pubertaya ulaşmamış olurlar. Erkek köpekler genelde 7 aylık yaşta sperm üretmeye başlarlar ve 

10-12 aylık yaşta çoğu köpek ırkı sperm üretir duruma gelir. Erkek köpekler genelde 18 aylık yaştan 4 

yaşına kadarki dönemde kaliteli sperm üretirler ancak 10 yıldan sonra sperm kalitesi düşer ve dişiyi 

gebe bırakma ihtimali azalır.  

Erkek köpeklerde dişilerde olduğu gibi zamanlama (östrus – kızgınlık) ve bekleme olmayıp, 

daima çiftleşmeye hazır olma durumu söz konusudur. Dişinin hazır olduğu ve izin verdiği durumda 

çiftleşme gerçekleşir. Çiftleşme başladığında erkeğin penisi yumuşak kıvamda olup bir süre sonra 

penise kan akımı ile birlikte penis şişmekte ve uzun süre dişinin vaginasında kalmaktadır. Erkeğin 

üretrasında bulunan ve baculum (os penis) isimli kemik, penis sertliğini ve ereksiyonun sürekliliğini 

sağlamaktadır. Çiftleşme sırasında dişinin vaginasındaki kaslar da kasılarak penisin içerde tutulmasına 

yardımcı olmaktadır. Bu aşamada ejekülasyon gerçekleşmiş ve dişi gebe kalmış durumdadır. Ancak 

çiftleşme 15-30 dakika daha kitlenme halinde (tie) devam eder. Kitlenme, erkek ve dişinin yüzlerinin 

birbirlerine ters istikamette ancak birbirlerine yapıştığı olduğu pozisyon olup, bu sırada erkek dişinin 

vaginasına prostatik sıvı salgılar. Kitlenme aynı zamanda spermin vücut dışına sızmasını önler. Çiftleşme 

sonunda penisteki kan miktarının azalması ile birlikte ereksiyon hali ortadan kalkarak çiftleşme sona 

erer.  

Erkek köpekler için çiftleşme döneminde yapılması gereken, damızlık olarak kullanılacak 

köpeğin fiziksel kondisyonunun egzersiz yoluyla zinde tutulması ve kas yapısının uygun olmasıdır. Aşırı 

kilolu veya zayıf köpeklerin reprodüktif performansı oldukça zayıftır. Erkek köpeklerin çiftleşme 

döneminde hafif manada kilolu olmalarında fayda vardır (9 üzerinden 5-6 VKS). Köpeklerin bir ayda 2 

veya >4 sayıda çiftleşmesi veya suni tohumlama için sürekli sperm almak için kullanılması durumunda 

yaşanan stres doğal olarak fazladır. Çok az sayıda servis yapan erkek köpeklerin beslenmesinde enerji 

düzeyi az bir miktar artırılır. Ancak genel manada damızlık olarak kullanılan veya fazla sayıda servis 

yapan erkek köpeklerin diyetinde en az %20 yağ, yüksek kalitede ve hayvansal kaynaklarda oluşan en 

az %30 protein, şeker pancar posası gibi orta düzeyde fermente olabilir fiber kaynağı, 5-10:1 oranında 

omega-6:omega-3 yağ asitleri, lutein, beta karoten ve vitamin E gibi antioksidan katkıların bulunması 

gerekir. Bu tür bir diyet reprodüktif performansı artıracağı gibi, immun sistemi güçlendirir, deri ve tüy 

sağlığını temin eder ve sindirimi artırır.  

Dişi köpeklerde olduğu gibi çiftleşme öncesinde erkek köpekler muayeneden geçirilerek, 

dışkıda parazit varlığı, brucella için serolojik testler, herpesvirus testi ve gerekli aşılar bakımından 

taramalar yapılır.                   

 



 

 

Yetişkin köpek beslemesi 

Yetişkin bir köpeğin ihtiyacı, yaşama payı düzeyinde beslenmesidir. Yetişkin köpekler aşırı aktif ise veya 

çalıştırılıyor ise yaşama payının bir miktar üzerinde beslenmelidir. Aşağıdaki tabloda da gösterildiği 

üzere “yetişkin köpek” terimi “yaşama payı” olarak algılanmalıdır. ………. Yetişkin köpeklere genelde 

günde 2 öğün halinde besleme uygulanır. Bu öğünlerden ilki sabah saat 07:00 diğeri akşam 06:00 

saatlerinde olabilir. Köpekler mamalarını 20 dakika ve daha az sürede tüketirler. Su, daima taze ve 

soğuk olarak köpeklerin önlerinde bulundurulmalıdır. Günde yaklaşık 4 kez su kapları değişerek yeni su 

verilmelidir. Köpekler normalde serbest olarak (ad libitum) diyet yediklerinde 5-20 öğün yiyebilirler. 

Ancak ……….. Obezite kontrolü CA ve VKS ile takip edilmelidir.  

Köpek diyet ve mamalarına yaklaşık %3 oranında katılan fiber, uygun dışkı kıvamını temin 

etmektedir. Daha fazla oranlarda (%10) kullanılan fiber diyetin enerjisini düşürdüğünden yaşlı 

köpeklerde şişmanlıkla mücadelede, tokluk ve dolgu hissi vermesi nedeniyle tercih edilmektedir. 

Diyetlerde yüksek oranlarda kullanılan fiber, dışkı miktarını artırmaktadır. …………. 

………….. Yetişkin köpekler günde yaklaşık 14 saat uyurlar. Günde 16 saatten fazla uyuyan 

köpekler için hastalık halinden şüphelenilmelidir. Uyku ve aktivite yoğunluğu yaşama payına etki eden 

faktörlerdendir. Besleme düzeyi ayrıca köpeğin bireysel özelliklerine göre düzenlenmelidir.       

…. Dolayısıyla glikoz kaynağı olan tane yemler (nişasta) gibi karbonhidratlar diyette bulunmak 

zorundadır.  

Köpeklerin yemek artıkları ile beslenmeleri dışkı kalitesini bozmakta, kimi zaman kusmaya 

neden olmakta ve artık yemek yeme alışkanlığı yapmaktadır. Ayrıca, tavuk veya hindi kemikleri 

boğulmalara, mide ve bağırsak yırtılmalarına neden olabilmektedir. Kemikler aynı zamanda ölümle 

sonlanan bağırsakların tıkanmasına da neden olabilmektedir. Bu konuda asıl problem, insanların 

tükettiği besinlerin köpek ihtiyaçlarının karşılamaması, dolayısıyla dengesiz bir diyet tüketimine neden 

olmasıdır. Yine bu konu ile ilgili bilgiler ilerleyen kısımlarda özel bir başlıkta detaylandırılmıştır.      

Köpeklerde, Ca, P ve Ca:P dengesi önemlidir. Büyümekte olan köpeklerde en uygun Ca:P oranı 

1,1:0,9’dur.  

Kastre edilmiş köpekler normal köpeklere (kastre edilmemiş) oranla %25 daha az enerjiye 

ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla kastre edilmiş yetişkin köpekleri beslerken daha az yem yedirerek obezite 

konusunda dikkatli bir strateji izlenmelidir. ……. 

 

Köpeklerin tablo halinde enerji ve besin madde ihtiyaçları 

Köpeklerin diyetinde her 100 gram kuru maddede bulunması gereken minimum besin madde 

ihtiyaçları* 

 
Besin maddesi 

 
 

Yetişkin için 

Erken gelişim 
(<14 hafta)  

veya 
reprodüksiyon 

için 

 
Geç büyüme 

dönemi 
(≥ 14 hafta) 

için 

 
 

Maksimum  

Protein, gr** 18,00 25,00 20,00  

Arjinin, gr** 0,52 0,82 0,69  

Histidin, gr 0,23 0,39 0,25  

İzolöysin, gr 0,46 0,65 0,50  



 

 

Löysin, gr 0,82 1,29 0,80  

Lizin, gr** 0,42 0,88 0,70 Büyüme için 
2,80 

Metiyonin, gr** 0,31 0,35 0,26  

Metiyonin + sistin, gr** 0,62 0,70 0,53  

Fenilalanin, gr 0,54 0,65 0,50  

Fenilalanin + tirozin, gr** 0,89 1,30 1,00  

Trionin, gr 0,52 0,81 0,64  

Triptofan, gr 0,17 0,23 0,21  

Valin, gr 0,59 0,68 0,56  

Yağ, gr** 5,50 8,50 8,50  

Linoleik asit (ω-6), gr** 1,32 1,30 1,30 Erken büyüme 
döneminde 

6,50 

Arakidonik asit (ω-6), mg** - 30,00 30,00  

Alfa-linolenik asit (ω-3), gr** - 0,08 0,08  

EPA + DHA (ω-3), gr** - 0,05 0,05  

Mineraller      

Ca, gr**  0,50 1,00 0,80a için 
 
  

1,00b için  
 

Yetişkin: 2,50 
 

Erken büyüme 
dönemi: 1,60 

 
Geç büyüme 
dönemi: 1,80 

P, gr  0,50 0,90 0,70 Yetişkin: 1,60 

Ca/P 1/1 1/1 1/1 Yetişkin: 2/1 
 

Erken büyüme 
dönemi veya 

reprodüksiyon 
için: 1,6/1 

 
Geç büyüme 

dönemi: 
1,6/1b 

veya 1,8/1a 

K, gr 0,50 0,44 0,44  

Na, gr** 0,10 0,22 0,22 Yetişkin: 1,80 

Cl, gr  0,15 0,33 0,33 Yetişkin: 2,25 

Mg, gr  0,07 0,04 0,04  

Eser elementler     

Cu, mg** 0,72 1,10 1,10 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 
2,80 

I, mg** 0,11 0,15 0,15 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 
1,10 



 

 

Fe, mg** 3,60 8,80 8,80 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 
142,00 

Mn, mg 0,58 0,56 0,56 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 
17,00 

Se, µg** 30,00 35,00 35,00 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 
56,80 

Zn, mg** 7,20 10,00 10,00 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 
28,40 

Vitaminler      

Vitamin A, IU** 606,00 500,00 500,00 40,000.00 

Vitamin D, IU** 55,20 55,20 50,00 320,00  
(yasal sınır 

227,00) 
 

Vitamin E, IU** 3,60 5,00 5,00  

Tiyamin, mg  0,23 0,14 0,14  

Riboflavin, mg**  0,60 0,53 0,53  

Pantotenik asit, mg 1,50 1,50 1,50  

Pridoksin (vitamin B6), mg 0,15 0,15 0,15  

Vitamin B12, µg 3,50 3,50 3,50  

Niasin, mg  1,70 1,70 1,70  

Folik asit, µg 27,00 27,00 27,00  

Biyotin, µg**  - - -  

Kolin, mg  170,00 170,00 170,00  

Vitamin K, µg** - - -  

*FEDIAF (2013)’den adapte edilmiştir. Reprodüksiyon terimi, gebelik ve laktasyonu ifade etmektedir. 

Yasal sınırlar, Avrupa Birliği için geçerlidir. 

**Gerekli ve detaylı açıklama aşağıda verilmiştir.  

Günlük ortalama enerji tüketimi köpekler için 110 kcal/kg0.75 (460 kJ/kg0.75) kadardır.   

aYetişkin ağırlığı 15 kg’a kadar olan ve geç büyüme dönemindeki (≥14 hafta) köpekleri için. 

bYetişkin ağırlığı 15 kg’ın üzerinde olan ve 6 aylık yaşa kadarki köpekleri için. 

Belirtilen sürelerden sonra, Ca düzeyi % 0,8’e düşürülebilir ve Ca:P oranı 1,8;1’e yükseltilebilir. 

 

Yukarıdaki tabloda ** ile işaretlenmiş besin unsurlarının ayrı ayrı değerlendirilip 

detaylandırılması ideal diyet hazırlanması için elzemdir. ……………………………….. . 

 

 



 

 

Köpeklerde taurin ihtiyacı  

Köpeklerde diyetin protein bakımından çok yetersiz olması, sülfür içeren amino asitleri yeterince 

içermemesi ve sindirimi düşük proteinlerin kullanılması sonucu taurin yetersizliği görülebilir. Kuzu eti 

ve pirinç kullanılan köpek mamalarında sülfür içeren amino asitlerin emiliminin yeteri olmaması ve 

dışkıda artan oranda taurin kaybı nedeniyle taurin yetmezliği görülebilir. Bu etkinin pirinç kepeğinden 

kaynaklandığı iddia edilmektedir. Köpeklerde taurin yetersizliği sınırı 40 μmol/L (ya da tam kan 

konsantrasyonunun ≥200 μmol/L) olarak kabul edilmektedir.  

 

 

Kedi besleme 
Kedi besleme, yaşamın ilk aşamalarında yani enik beslemeden başlamak üzere ileriki yaşlarda ve farklı 

fizyolojik durumlar esas alınarak sistematik şekilde detaylandırılacaktır. Kedi beslemenin daha iyi 

anlaşılması için genel bilgilerin ve köpek besleme bölümünün okunması tavsiye edilir. 

 

Kedi eniklerinin beslenmesi 

Kedi eniklerinin beslenmesine girmeden önce kedi enikleri hakkında genel bilgilerin paylaşılması 

gerekir. ……………………………………….. . 

 

Doğumdan sonraki ilk günlerde kedi eniklerinin beslenmesi  

…….. Kolostrum kalitesi, doğal olarak immunite oluşması için alınması gereken miktarı 

etkilemektedir. Kaliteli kolostrum öncelikle sarımsı renkte olmalıdır. Kolostrum kalitesi annenin gebelik 

ve laktasyon sırasında doğru beslemesi ile de doğrudan ilgilidir. Kedi eniklerine immunite oluşması için 

verilmesi gereken minimum kolostrum miktarı 22 ml/kg CA kadardır.    

Kedi enikleri doğum sonrası ilk 16-24 saat içinde mutlaka kolostrum tüketmeli ve annesini her 

2-3 saatte bir emmelidir. Diğer bir ölçü ile enikler doğduğunda yeteri kolostrum alabilmeleri için günde 

en az 4-6 kez annelerini emmelidirler. Enikler öğünler arasında uyurlar. Ancak karnı doymayan enikler 

aşırı ağlayarak etrafta dolaşmakla zaman harcarlar. Aşırı ağlama ile birlikte hareketsizlik veya aşırı 

hareketlilik hastalık belirtisi de olabilmektedir.  

Kedi enikleri doğumdan ilk haftaya kadar her 3 saatte bir olmak üzere günde toplam 8 kez, 1-

3. hafta arasında her 4 saatte bir olmak üzere günde toplam 6 kez, 3-4. haftalarda her 5 saatte bir 

olmak üzere günde toplam 5 kez ve 4-5. haftalarda günde 4-5 kez annelerini emerler. Eniklerin her 

seferinde ne kadar süt içtiği, emme önce ve sonrasında tartım yapılarak belirlenebilir. Öksüz enikler 

için aynı uygulama (öğün) takip edilir. Bir kedi eniğinin her öğünde ve toplamda ne kadar süt içeceği 

konusu, öksüz enik beslemede açıklandığı gibidir.   

Sadece anne sütü 3-4 haftalık yaşa kadar yeterli olup eniğin bütün ihtiyaçları karşılar. Anne 

kediler günde ortalama 125 ml süt üretir. Bu miktar süt, fazla yavrulu doğum durumunda yavruları 

doyurmaya yetmeyebilir. Bu yüzden enikler ilave mama ile (kedi sütü maması) beslenmek durumunda 

kalabilir. Annenin yavrusunu ret etmesi veya annenin ölmesi veya farklı nedenlerden dolayı yavrular 

annesiz beslenmek durumunda kalabilir. Bu durumda da öksüz enik beslemesi uygulanır.  



 

 

Enik sayısının fazla olması ve yeterince anne sütünün alınamaması durumunda enikler 2 eşit 

gruba ayrılarak 3-4 saatlik sürelerle değişmeli olarak ta annelerini emmelerine izin verilebilir. Eniklerin 

uygun ölçülerde kilo almalarını temin etmek için süt mamasına ilave olarak verilmesi gereken kuru 

büyütme maması miktarı 5-10 gr/kg CA kadardır.  

Yukarıda ifade edildiği gibi enikler annelerinden yeteri kadar süt alamayabilirler. Bu durumda 

kedi sütü maması kullanarak kedileri beslemek gerekir. Kedi maması toz halinde olup, ilk hafta için 2 

kısım sıcak su ve 1 kısım toz mama ile karışım yapılarak 39 oC’de içirilir. 2. hafta ve sonrası için 2 kısım 

mama tozu ile 3 kısım sıcak su karışım yapılarak içirilir. Mamalar içirilirken yavruların pozisyonu asla 

sırt üstü yatarak değil normal ayakta-oturma pozisyonunda olmalıdır.  

 

Öksüz kedi eniklerinin beslenmesi 

Öksüz enik bakım ve beslenmesi, oldukça zor ve sabır isteyen bir görevdir. Öksüzlüğün doğum hemen 

sonrasında gerçekleşmesi durumunda yukarıda bahsedilen kedi eniklerine uygulanan ilk müdahaleler 

(kurulama, göbek kordonu bakımı, çevre ısısı, idrar-kaka stimülasyonu, vb.) yapılır. Bu enikler her 2-2,5 

saatte bir beslenmelidir.      

Öksüz kedi eniklerinin alması gereken kolostrum için farklı alternatifler söz konusudur (Bakınız 

öksüz köpek enik besleme).  

Kedi süt maması ilk haftaya kadar enik başına günde 24 ml, 1. haftada günde 32 ml, 2. haftada 

günde 54 ml, 3. haftada günde 80 ml, 4. haftada günde 104 ml ve 5. haftada günde 128 ml 

beslenmelidir. İlk 2 hafta süresince anne kedi, yavrularını emzirdikten sonra karınlarını ve perineal 

bölgeyi yalayarak eniklerin idrar ve dışkı yapmasını temin eder. Karnın yalanması aynı zamanda midede 

oluşabilecek gazın çıkmasını da sağlar. Anne kedinin bunu yapmaması durumunda veya öksüz eniklerin 

bakımı sırasında ilk haftalarda kedi eniklerinin mamalarını içmelerinden sonra midede oluşan gazı 

geğirmeleri için eniklerin sırtlarını sıvazlamak ve karın bölgesini ovmak gerekir. Öksüz olan eniklerinin 

popo kısmı (perineal bölge) ılık su ile ıslatılmış bir pamuk vasıtasıyla ovalanarak idrar ve dışkı 

stimülasyonu sağlanmalıdır. Aksi takdirde enikler doğum sonrası bir süre (ilk 2 hafta) kendiliğinden 

idrar ve dışkı yapamazlar.       

İlk birkaç haftada mide hacmi çok küçük olduğundan kedi yavrularına her seferinde 3-7 ml 

kadar süt verilir. Ancak 3 ml ve 7 ml arasında büyük fark söz konusudur (yaklaşık 2 kat). Dolayısıyla 

öksüz kedi eniklerine içirilecek süt mamasının miktarı esasında mamanın enerji yoğunluğuna bağlıdır. 

………. Öksüz kedi enikleri farklı enerji içerikli süt mamaları ile beslenmeleri durumunda günde 6-8 eşit 

öğün halinde beslenebilir. İçirilecek mamanın enerji konsantrasyonun az olması durumunda yavrular 

daha fazla sıvı tüketmek zorunda kalacak ve bu durum yavruların böbreklerine zarar verecektir. Ancak 

verilecek sıvının konsantrasyonu çok fazla ise bu durumda da ishal şekillenir. Dolayısıyla mamalarda 

sulandırma oranı önemlidir. Kedi enikleri (öksüz veya normal) doğum sonrasında ilk 2 haftada günlük 

olarak 20 kcal ME/100 gr CA kaloriye ihtiyaç duyarlar.  

Eniklere kedi süt maması yerine zorunlu kalmadıkça inek sütü verilmez. Öncelikle inek sütünün 

kullanıldığı mamalarda kediler için özellikle taurin yetmezliği söz konusudur. İnek sütü kedi sütüne 

oranla yüksek oranda laktoz içerdiğinden dolayı eniklerde ishale neden olur. Enikler, inek ve keçi 

sütünü çok kolay sindiremediği halde zorunlu durumlarda aşağıda verilen karışımlar özellikle öksüz 

enikler için kullanılabilir. Kedi eniklerinde süt ile ilgili sindirim problemlerini önlemek için sütlere laktaz 

enzimi (Lactaid) ilave edilebilir. 



 

 

Eniklerin zorunlu durumlarda beslenmeleri için inek ve keçi sütü kullanılabilir. Bu amaçla, 250 

ml tam yağlı inek veya keçi sütü, 1 tutam (25-30 gr) mutfak tuzu, 3 adet yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı 

(15 ml) mısır yağı ve 1 damla çocuklar için eczanelerde satılan vitamin şurubu karışımı hazırlanabilir.  

 

Sütten kesim öncesine kadarki dönemde kedi eniklerinin beslenmesi  

Kedi eniklerinin sütten kesme işlemi 3-4 haftalık yaşta başlamasına rağmen bu işlem 8 haftalık yaşa 

kadar sürmektedir. Sütten kesme işlemi şartlara göre 6. hafta da gerçekleşebilir. Kedi yavruları 3,5-4 

haftalık yaşa geldiklerinde katı gıdaları yemeye başlamış olmalıdır. Sadece anne sütü 3-4 haftalık yaşa 

kadar yeterli olup eniğin bütün ihtiyaçları karşılar. Ancak kedi sütü bu dönemden sonra enik 

ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalır. Sütten kesme işlemi sulandırılmış toz kedi süt mamalarının 

günde birkaç kez yedirilmesi ile başlar. Bu konuda ticari olarak satın alınan kedi süt maması 

(replacement) besleme talimatına uyulmalıdır. Bu işlem devam ederken bir taraftan da katı mamaların 

verilmesine başlanmalıdır. Aynı zamanda enikler annelerini de istedikleri zaman emebilirler. Dereceli 

olarak süt maması azaltılırken katı kedi yavru mama miktarı artırılır. Bu arada enikler annelerinden 

günün belirli zamanlarında ve belirli sürelerle ayrılarak süt emmeye ara vermelerini sağlayarak sütten 

kesme işlemi kolaylaştırılır. 8. hafta sonunda yavrular annelerinden tamamen ayrılmış olurlar. 

Yurtdışında kedilerin sütten kesilme dönemlerine (4-8 haftalık yaşlar için) özel mamalar toz 

formunda (Second Step Kitten Weaning Formula) üretilmektedir. 

Genel olarak kedi yavrularına 3-4 haftalık yaşa geldiklerinde kuru mamalar su ve/veya süt 

maması ile (1’e 3 oranında – 1 kısım kuru mama, 3 kısım su veya süt) bulamaç (gruel) halinde yedirilir. 

Süt maması, inek sütü değil bizzat kedi veya köpek için özel olmalıdır. Kuru mama yerine konserve 

mama kullanılması durumunda bulamaç 2 kısım konserve mama ve 1 kısım su olarak yapılabilir. 6. 

haftaya gelindiğinde yavruların yediği diyetin %50’si belirtilen bulamaçtan, diğer %50’si ise bizzat 

mamalardan (kuru veya konserve mama) oluşmalıdır. İlerleyen zamanlarda süt maması miktarı 

azaltılarak ve kuru mama miktarı artırılarak yedirilir. Sonunda (8. hafta) süt maması tamamen kesilip 

kuru mamaya (büyütme yemine) geçilmiş olur. Kedi ve köpek yavruları 8 haftalık yaşta tamamen sütten 

kesilirler (Fontaine, 2012). Sütten kesme işlemi yukarıda belirtildiği üzere 6. hafta da gerçekleşebilir.  

Bu durumda tam katı mamaya geçiş programı bir miktar değiştirilmelidir. Enikler mamaya alıştıkça ve 

anne sütü azaldıkça, annenin beslenme düzeyi dereceli olarak düşürülmelidir.   

İlk katı yeme geçiş için yedirilen mamalar neticesinde ishal görülmesi durumunda süt 

mamasına katılacak katı yavru maması miktarı azaltılır. İshal durumunda verilen yavru maması %25 

azaltılır ve bunun yerine 1 çay kaşığı katkısız doğal ev yoğurdu ilave edilir.  

Kedi yavruları günde 20 gr kuru madde tüketebilecek durumda iken sütten kesilmelidirler. Bu 

miktar kuru maddenin karşılığı 25 gram kuru mama veya 70 gr konserve mamadır. ……… 

 

Sütten kesilen kedi eniklerinin beslenmesi 

Sütten kesilen yavruların mideleri henüz küçük olduğundan dolayı sıkça yemeleri gerekir. Bu yüzden 

diyetleri bu dönemde ad libitum olarak vermek daha uygundur. Sütten kesilmiş enikler normalde 

günde 3-4 kez yem yerler. Ancak aşırı yem tüketimi söz konusu olursa bu durumunda 12 haftalık yaşa 

kadar yavrulara günde 4 öğün, 24 haftalık yaşa kadar günde 3 öğün ve sonrasında günde 2 öğün 

besleme yapılır. Yavruların yemek sonrası kusma ve şişkinlik problemlerine karşı her seferde yedirilen 

mama miktarı azaltılmalı ve öğün sayısı artırılmalıdır (Tisch, 2006b). Günlük olarak birden fazla öğün ile 



 

 

besleme durumunda tüketilmeyen diyetler uzaklaştırılarak her öğünde yenileri verilmelidir. Sütten 

kesim sonrasında kedi yavrularına kedi yavruları için hazırlanmış mamalar (büyütme yemi) yedirilir. 

Kedi yavrularına 12 aylık yaşa gelinceye kadar büyütme yemi yedirilmeye devam edilmelidir. Dolayısıyla 

sütten kesimden yetişkin büyüklüğüne ulaşıncaya kadar kedi yavrularını büyütme yemi ile ancak 

sonrası dönemde yaşama payı diyeti ile beslemek gerekir. Ortalama olarak bir kedi yavrusu 5. haftaya 

kadar günde 28 gr, 10 haftalık yaşa kadar günde 56 gr ve 20 haftalık yaşa kadar günde 70-84 gr kuru 

mama tüketir. Ancak kediler yaş ilerledikçe daha fazla yem tüketmelerine rağmen, enerji ihtiyaçları yaş 

ile birlikte azalır. Örneğin, 10 haftalık yaşta bir kedinin günlük enerji ihtiyacı 200 kcal ME/kg CA iken, 6 

aylık yaştaki bir kedinin günlük enerji ihtiyacı 90 kcal ME/kg CA ve 10 aylık yaştaki bir kedinin günlük 

enerji ihtiyacı 80 kcal ME/kg CA kadardır.     

Sütten kesim sonrası dönemde kedi yavruları sülfür içeren amino asitlere yetişkinlerden daha 

fazla ihtiyaç duyarlar. Sütten kesim sonrası dönemde kedi diyetleri dengeli hayvansal/bitkisel protein 

kaynaklarından oluşmalıdır. Bu manada, kedi diyetlerinde hayvansal kaynaklı protein oranı en az %19 

olmalıdır. 

Köpeklerdeki durumun tam tersine, sütten kesim sonrası büyüme döneminde kedilerde 

kalsiyum homestatik mekanizması 10 aya kadar zayıf olmasına rağmen aşırı Ca alımı osteokondrosis ve 

kalça displazisine neden olmaz. Ancak kedilerde aşırı Ca, Mg emilimini azaltır. Ca yetersizliği ve P 

fazlalığı, sadece ete dayalı kedi diyetlerinde görülür ve bu durum sekonder hiperparatroidizme neden 

olur.  

4 aylık yaşa ulaşan eniklerin ilerleyen dönemlerde doğum yapması veya damızlık olarak 

kullanılması istenmiyor ise kısırlaştırma yapılmalıdır. Birlikte barındırılan ve 4 aylık yaşa ulaşa kediler 

kendi aralarında ve anne ile çiftleşebilirler (in-breeding). Bunun önlenmesi amacıyla 4 aylık yaştan 

sonra erkek ve dişiler ayrılmalı veya kısırlaştırma yapılmalıdır. Kısırlaştırılmış kedilerin enerji ihtiyacı 

kısırlaştırılmamış olanlara oranla  %15-20 daha az olduğundan obezitenin önlenmesi için diyette gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

Kediler yetişkinliğe yaklaştıklarında yani 8-12 aylık yaşlarda büyütme yeminden dereceli olarak 

yaşama payı yemine geçmelidirler.  

Kediler sütten kesim sonrasından yetişkin döneme kadar ve sonrasında 9 üzerinden 4-5 VKS’ye 

sahip olmalıdır.  …… 

 

Kedilerde büyüme  

……. Kedi yavruları genelde 90-110 gram doğarlar. Doğumu takiben kedi enikleri canlı ağırlıklarının 

%10’unu kaybederler. Ancak bu aşamadan sonra enikler günde 10-15 gram canlı ağırlık artışı gösterirler 

ve 7-9 günlük yaşa geldiklerinde doğum ağırlıklarının 2 katına çıkarlar. Yavrular sütten kesildiklerinde 

(8. hafta) doğum ağırlıklarının yaklaşık 6-10 katı CA’ya ulaşmış durumda olurlar. Kedide büyüme 50-60 

haftalık yaşa kadar devam eder. Kediler 20 haftalık yaşta yaklaşık 2 kg canlı ağırlığa ulaşırlar. Kediler 1-

2 yılını doldurmadan tam büyüklüklerine ve yetişkin ölçülerine ulaşmazlar. 1 yaşına gelen kediler 

yetişkin olarak değerlendirilir ve yaklaşık 3 kg canlı ağırlığa ulaşabilirler. …………………. 

 

 

 



 

 

Kedilerde doğum ve izleyen günlerde canlı ağırlık artışı 

Yaş Canlı ağırlık 

Doğum 100 gr 

3-5. gün 130-150 gr 

9-12. gün 210 gr 

14. gün 230 gr 

16. gün 265 gr 

21. gün 325 gr 

25. gün 360 gr 

28. gün 400 gr 

5. hafta 480 gr 

6. hafta 540 gr 

8. hafta 600-700 gr 

10. hafta 850 gr 

12. hafta 1000-1100 gr 

 

 

 

Şekil 2. Kedide yaşa göre canlı ağırlık artış hızı. Loveridge (1987)’den adapte edilmiştir.  

 

Gebe kedi besleme 

Kediler gebe kalmadan önce zayıf veya fazla kilolu olmamalıdır. Anne adayı kediler ideal olarak 5 

üzerinden 3 VKS’ye sahip olmalıdır. Başka bir ölçü ile ifade etmek gerekirse, gebelik süresince kediler 9 

üzerinden 5 VKS’ye sahip olmalıdırlar. Gerek zayıflık gerek se şişmanlık ovulasyon oranını düşürür, 

östrusu baskılar, yavru sayısını azaltır ve doğum sonrası süt verimini düşürür. …………………. 



 

 

Gebe kedilerin gebelik süresince aldıkları kilo artış eğrisi, gebe köpeklerinkinden farklıdır. 

Köpeklerde kilo artışı daha çok gebeliğin son 3’te 1’inde gerçekleşmesine rağmen gebe kedilerin kilo 

almaları linear olarak ve her hafta %10 artış ile gebeliğin 2. haftasından itibaren başlar ve devam eder. 

Gebelik konusunda kedi ile köpeklerin diğer bir farkı ise; köpeklerde gebelik süresince alınan kiloların 

çoğunun doğumda kaybedilmesine rağmen, kedilerde gebelikte alınan kiloların doğumda sadece 

%40’ının kaybedilmesidir. Kalan %60 ise laktasyon sırasında süt verimini desteklemek için harcanır. Bu 

konuda kediler daha zekice davranıp ileriki aşamalarda (laktasyon) ihtiyaç duyulan enerjiden tasarruf 

ederler. Kedilerde gebeliğin 3-4. haftalarında memeler pembe renkte olup iyice belirginleşmeye başlar. 

Kedilerin erken gebelik dönemlerinde enerji ve besin madde ihtiyaçları yaşama payı 

düzeyindedir. Ancak gebeliğin son 3’te 1’inde ihtiyaçlar artmaktadır. Gebe kedilerin yem miktarı 2. 

haftadan başlamak üzere doğuma kadar dereceli olarak artırılmalıdır. Gebeliğin son 4-5. haftasından 

itibaren yem tüketimi yaşama payı üzerinden %25 artırılmalıdır. Gebeliğin sonunda dişi kediler yaşama 

payından %25-50 kadar daha fazla yem tüketmelidir. Obezite durumunda yem kısıtlanır. Günde 2 öğün 

yerine daha fazla sayıda öğün ile besleme yapılır. Gebe kedilerin enerji ihtiyacı gebeliğin 6-7. 

haftalarında pik düzeydedir. Bu dönemde gebe kedilere ad libitum besleme yapılarak enerji ve besin 

madde ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanabilir. ……….. 

Gebeliğin 4. haftasından itibaren gebe kedilerin enerji ve besin madde ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla yetişkinler kedilere yedirilen mamalar (yaşama payı mamaları) yetersiz kalır. Bu durumda 

yavru maması (büyütme yemi) yedirmek doğru olur. Kaldı ki çoğu zaman büyütme yemleri laktasyon 

için de kullanılmaktadır (bakınız FEDIAF tabloları). ………………………………… 

Gebelik süresince kedi sahiplerinin kedilerde artan Ca ihtiyacını karşılamak amacıyla takviye Ca 

verdikleri bilinmekle birlikte, bu tür uygulamaların dengeli bir diyet (mama) yedirilmesi durumunda 

gereksiz olduğu hatta bu uygulamanın laktasyonda kan Ca düzeyini düşürdüğü bilinmektedir (eklampsi  

= gebelik toksemisi). Dengeli bir diyet içinde uygun Ca:P oranı (1:1 veya 1,5:1) tüketileceğinden dolayı 

eklampsi ve benzer problemler görülmez. 

Protein ihtiyaçları, özellikle esansiyel amino asitler, fötus gelişimindeki rolü nedeniyle gebeliğin 

son döneminde artmaktadır. Gebe kedilerde KM bazında %35’den fazla proteine ihtiyaç duyulur. 

Gebeliğin son dönemlerinde kedilerin glikoz ihtiyacı, proteinlerin glikoneogenesis yoluyla kullanımını 

azaltmak amacıyla diyette en az %10 oranında olmalıdır. Gebelikte yedirilecek diyetin sindirilebilirliği 

en az %85 olmalıdır. Gebelik süresince oksidatif stresin zararlı etkilerini azaltmak amacıyla diyete ayrıca 

antioksidan olarak vitamin E, vitamin A ve magnezyum ilave edilmelidir. 

 

Doğumda kedi besleme 

Doğumdan yaklaşık 24-48 saat önce annenin iştahı fizyolojik olarak azalır hatta yemeyi tamamen 

kesebilir. Doğumdan hemen sonra da kediler yem (mama) yemeyebilir. Ancak laktasyondaki kedinin 

iştahı doğumdan 24 saat sonra normale döner ve 2-3 gün sonra hızla artarak gebelik öncesindeki yem 

düzeyinin 2 katına çıkar. Doğumdan sonra kedilerin önlerinde taze ve soğuk su ile birlikte laktasyona 

uygun mamalar (büyütme yemi) bulunmalıdır.   

Kedilerin doğum süreci yaklaşık 6 saat sürmekte ve kediler her 10-60 dakikada bir enik 

doğurmaktadırlar. Doğurulan enikler arasında anne kedi az miktarda su ve mama yiyebilir. Doğan 

enikleri yalayan ve göbek kordonunu ağzı ile koparan anne plesantayı ve membranları yiyebilir. Bu 

durum normal olup, annenin 3-4 plesantadan fazlasını yemesine ishal ve kusmaya neden olacağından 



 

 

dolayı engel olunmalıdır. Siamese ve Persians kedileri yaklaşık 700 adet kedi ırkı arasında en fazla güç 

doğum yaşayanlardır.  

Doğum sırasında anne kedilerin aşırı rahatsız edilmeleri eniklerini yemelerine neden olabilir. 

Bu yüzden doğum anının ve çevresinin gürültüsüz, sakin ve temiz olması gerekir. Başarılı bir laktasyon, 

gebelik süresinde takip edilen doğru bir beslemeye ve bu beslemenin laktasyonda da devam edilmesine 

bağlıdır. Kedilerin doğumdaki canlı ağırlığı çiftleşmeden önceki canlı ağırlıklarından %5-10 kadar daha 

fazla olmalıdır. 

 

Laktasyonda kedi besleme 

Laktasyondaki kedinin enerji ve besin madde ihtiyaçları yavru sayısına bağlı olup, bu ihtiyaçlar yetişkin 

aşamasındaki herhangi bir fizyolojik durumdan çok daha fazla, hatta kimi zaman büyüme 

ihtiyaçlarından daha fazladır.  

Kedilerin laktasyonda iyi bir süt verimi için gebelik öncesi vücut ağırlıklarından (optimal) 700-

900 gr daha fazla olmaları beklenir. Belirtilen 700-900 gramlık kilo artışı laktasyon süresince 

kaybedilerek çiftleşme öncesi dönemdeki canlı ağırlığa geri dönülür. Doğum sonrasında kediler 

gebelikte biriktirdikleri yağ rezervleri nedeniyle hala normal canlı ağırlıklarının %10 üzerindedirler. 

Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere köpeklerde gebelikte alınan kiloların büyük bir çoğunluğu 

doğumda kaybedilmesine rağmen, kedilerde gebelikte alınan kiloların doğumda sadece %40’ı 

kaybedilir. Kalan %60’lık kısım ise laktasyon süresince süt verimini desteklemek için vücuttan sökülerek 

enerji sağlamak amacıyla kullanılır.  

Kedilerde süt verimi doğurdukları yavru sayısına ve laktasyon aşamasına bağlıdır. …… Pik 

laktasyon döneminde süt verimi kedi canlı ağırlığının %1,5-8’i arasında değişir. Anne kediler genelde 

ortalama olarak günde yaklaşık 125 ml süt üretir. Yavru sayısı arttıkça canlı ağırlık yüzdesi olarak ifade 

edilen süt miktarı artmaktadır. Pik laktasyondaki süt veriminin %85’i laktasyonun ilk haftasında, %90’ı 

2. haftada ve %100’ü ise 3-4. haftalarda salınır. Annelerini emen kedi eniklerinin büyüme performansı, 

annelerinin süt veriminin yansımasıdır.     

Laktasyondaki kedilere yavru sayısına bakılmaksızın yüksek sindirimli ve yüksek enerji-besin 

madde yoğunluğunda diyetler (Premium mamalar) yedirilmelidir. Laktasyondaki kedilere yedirilecek 

diyetin en az %85 sindirilebilir olması gerekir. ……. Diyetin fazla sayıda öğünlere bölünerek verilmesi 

veya ad libitum (serbest) olarak beslenme yapılması daha uygun bir stratejidir. En azından laktasyonun 

4. haftasına kadar kediler ad libitum olarak beslenmelidir.  

Laktasyondaki kedilere ad libitum yem uygulaması yapılmıyor ise bu durumda laktasyonun ilk 

haftasında yaşama payının 1,5 katı fazla yem, 2. haftasında 2 katı fazla yem ve 3-4. haftalarında (pik 

laktasyon) ise 2,5-3 katı fazla yem yedirilir. Laktasyonun 5. hafta ve sonrasında ise eniklerin katı yeme 

geçmeleri ve anne sütünün azalması nedeniyle yem miktarı azaltılarak beslemeye devam edilir. 

Laktasyonun 3-4. haftasından itibaren yavrular katı yemlere eğilim gösterir. Bu aşamada annenin 

emzirme isteği ve ihtiyaçları azaldığından dolayı anneye verilecek mama miktarı azaltılmalıdır. Yavrular 

sütten kesildiğinde (7-8. hafta) annenin yem tüketimi yaşama payının %50’sinde daha fazla 

olmamalıdır. 

Laktasyonun 3. haftasından itibaren yavruların annenin mamasını yeme ihtimalini ortadan 

kaldırmak için (büyütme yemi dışında farklı bir diyet yediriliyor ise) anneden ayrı tutulmaları faydalıdır. 

…….. 



 

 

……. Enerji ihtiyacı laktasyonun ilk haftasında yaşama payının 1,5-2 katı, ikinci haftada 2 katı, üçüncü ve 

dördüncü haftalarda yani pik laktasyonda ise 2,5-3 katı kadardır. Artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak 

için yukarıda bahsedilen yem artış düzeyleri uygulanmalıdır.  

Laktasyondaki kedi diyetlerine yağ katılması hem diyet enerjisini artırır hem de sütteki 

esansiyel yağ asit düzeyini yükseltir. Kedi sütünde önemli oranda linoleik asit ve arakidonik asit 

bulunduğundan kedi için hazırlanan diyette sütteki bu yağ asitlerini desteklemesi (sentezlemek) için 

%18’den fazla yağ bulunmalıdır.   

Laktasyon sırasında protein ihtiyacı artışı, enerji ihtiyacı artışından oransal olarak fazladır. 

Kedilere laktasyonda yüksek sindirilebilir yemlerden ve hayvansal kaynaklardan oluşan en az %35 

protein içeren diyet vermek gerekir. Anne kedi diyetindeki yetersiz protein, emzirdiği eniklerinin 

büyümesini yavaşlatır.  

Sütte laktoz sentezi için kedi diyetlerinde çözünebilir türden karbonhidratların diyette enerjinin 

%10-20’sini oluşturması gerekir. Kuru mamalar genellikle sulu mamalardan daha fazla karbonhidrat 

içermektedir.  

Laktasyondaki kedi diyetinde Ca:P oranı 1,3:1 kadardır. Ancak pik laktasyonda Ca ihtiyacının 

yaşama payının 2-5 kat olduğu da unutulmamalıdır. Kedilerin Ca ihtiyacı laktasyonda %60 artmakta 

ancak fazla verildiğinde ise eklampsiye neden olmaktadır. Evde hazırlanan laktasyon diyetleri için Ca 

takviyesi yaparken dengeli bir diyet kapsamında düzenlemeler yapılmalıdır.                 

Laktasyondaki kedilerin en önemli ihtiyaçlarından biri de sudur. .. 

Anne kediler doğumdan sonraki 8. haftada tekrar gebe kalabilir. Dolayısıyla anne kedilerin 

tekrar gebe kalması istenmiyor ise doğumdan sonraki 2. haftada kısırlaştırma yapılabilir.  

Çiftleşme sezonu dışında ve anöstrusdaki kedileri yaşama payı düzeyinde beslemek şişmanlık 

gibi istenmeyen durumların önüne geçmektedir. Kedilerde anöstrus 3-4 ay sürer. …… 

 

Anne kedilerin sütten kesimde beslenmesi 

Yavruları 5-6 haftalık olan anneler doğal olarak sütten kesilme eğilimine girerler. … 

 

Erkek kedi (damızlık) besleme 

Erkek kediler 6-9 aylık yaşta cinsel olgunluğa (puberta) ulaşırlar. Siamese gibi kimi kedi ırkları daha 

erken (5 ayda) cinsel olgunluğa erişebilirken, Persian (İran) kediler 10 aydan önce pubertaya erişmezler. 

Erkek kediler bu yaşta dişiyi gebe bırakabilse de 1 yaşına kadar yetişkin sayılmazlar. Erkek kediler 

genelde 18 aylık yaşlarına ulaştıklarında çiftleşmelerine izin verilir. Pubertaya ulaşan erkek kediler kaslı, 

aktif, döğüşken olup, çiftleşme amacıyla evden ve çevreden uzaklaşırlar. ….. Çiftleşmesi istenmeyen 

veya belirtilen davranışlardan kaçınmak amacıyla erkek kediler 2-6 aylık (genelde 5. ayda) yaşlarda 

kısırlaştırılırlar.   

Çiftleşme isteği olan erkek kediler, dışarı çıkma arzusuyla, sürekli miyavlayarak, agresif ve 

tedirgin halleri ile ve testosteron içeriği nedeniyle kötü kokan bir idrar salarak sahiplerinin kolayca 

dikkatlerini çekerler. Çiftleşme kavga ile başlar. Sadece dişi kedi çiftleşme istediği takdirde arka kısmını 

kaldırarak çiftleşmeye izin verir. Çiftleşme köpeklerin tersine oldukça kısa sürer. Dişi kedide ovulasyon 



 

 

çiftleşmeden sonra gerçekleşir ancak, gebelik için 2-3 gün daha aynı ya da farklı erkek kedi ile çiftleşmek 

gerekebilir. Dolayısıyla doğan yavrular farklı babalardan olabilirler. 

Çiftleşme için normalde erkek kedilerin ilave bir besleme rejimine ihtiyacı yoktur. Erkek kediler 

için uygun besleme rejimi yaşama payıdır. “Kedilerin farklı yaşlarda ve fizyolojik aşamalarda günlük 

enerji ve mama ihtiyaçları” ve devamındaki tablolarda verildiği üzere, kediler yetişkin olarak aktif veya 

hareketsiz olma durumlarına göre yaşama payında küçük oynamalarla belirlenen enerji düzeyinde 

beslenirler. Yani aktif olan ve daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan kediler yaşama payından çok az 

miktarda fazla yem tüketirler. Çiftleşme döneminde erkek kediler ideal VKS’ye yani 9 üzerinden 5-6 

VKS’ye sahip olmalıdırlar. Ticari olarak satılan mamalardan yaşama payı için olanı tercih edilerek erkek 

kedilere yedirilmelidir. Yetişkin kediler genelde günde birkaç öğün halinde yemeyi tercih ettiklerinden 

bu yönde bir besleme uygulanmalıdır. ….. 

 

Yetişkin kedi beslenmesi 

Kedide büyüme 50-60 haftalık yaşa kadar devam eder. Kediler bu yaştan sonra yaşama payında 

beslenirler. Kastre edilmiş kediler normal kedilere (kastre edilmemiş) oranla %24-33 daha az enerjiye 

ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla kastre edilmiş yetişkin kedileri beslerken daha az yem yedirerek obezite 

konusunda dikkatli bir strateji izlenmelidir. Aktivite düzeyi değerlendirilmeli ve gerektiğinde yem 

düzeyi ayarlanmalıdır. Örneğin sadece ayakta durmak oturmaya oranla %40 daha fazla enerji gerektirir. 

Kediler linoleik asidi arakidonik aside yeteri oranda çeviremezler. Dolayısıyla arakidonik asit 

kediler için esansiyel bir yağ asidi sayılabilir. Kediler için sağlıklı bir diyette ideal ω-6: ω-3 oranı 5:1 ila 

10:1 arasındadır.  

Kedilerin karbonhidrat ihtiyacı bulunmamakla birlikte metabolik olarak glikoza ihtiyaç duyarlar. ….. 

Kediler diyetteki fiberi ince bağırsaklarda sindiremez ancak kalın bağırsaklardaki mikroorganizmalar 

sayesinde fiber UYA’ya fermente olur. …. 

Kedilerin köpeklerden daha fazla proteine ihtiyaç duymasının nedeni kedilerin yüksek nitrojen 

ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Arjinin kediler için önemli bir amino asittir. Kediler spesifik olarak 

arjinine ihtiyaç duymaktadır. Kediye özel diğer besin unsurları ise niyasin, vitamin A ve vitamin D’dir. 

Kedilerde sadece ete dayalı besleme rejimlerinde Ca yetersizliği ile birlikte yüksek P alımı söz 

konusudur. Diyetlerde Ca yetersizliği ile birlikte aşırı P olması durumunda topallık, ağrı ve yürümede 

sakınma görülür. Kedi diyet ve mamalarında ideal Ca:P oranı 0,9:1 ila 1,1:1 arasındadır.        

Kedilere ödül olarak verilen kuru kedi bisküvisi, peynir, et ve balık, günlük diyete ilave edilen 

ek kalori ve yağ kaynağıdır. Bu tür ödüllerin sık teklif edilmesi dengeli bir diyet tüketimine engel olacağı 

gibi şişmanlık ve diğer kilo ile bağlantılı hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca, ülkemiz 

şartlarında bu uygulamanın bir de daha ağır ekonomik yükü mevcuttur. 

Birden fazla kedinin birlikte yaşadığı evlerde kediler stres altında kaldığı için yem tüketimlerini 

düşürebilecekleri gibi tam tersine obeziteye neden olacak şekilde yem tüketimini artırabilirler. 

Yemleme istasyon sayısının artırılması bu konuda çözüm olabilir. 

Kediler normalde serbest olarak (ad libitum) diyet yediklerinde mideleri küçük olduğundan 

dolayı günde 10-20 öğün yiyebilirler. Kediler yedikleri öğünleri gece ve gündüz eşit öğün sayıları 

şeklinde tüketirler (Stephen ve Feldman, 2010).         

 



 

 

Kedi için ideal diyet – fare 

En doğal kedi besleme, kediye fare yedirmekle yapılır. Yurt dışında konserve kutular içinde karkas 

olarak satılan fareler kedilere yedirilmektedir. Konserve içinde satışa sunulan fare karkası yaklaşık %51-

55 protein, %35 yağ ve %8-10 karbonhidrat içermektedir. Bu konuda yaşama payı için günde kg CA için 

evde yaşayan kedilere 1,8 fare, dışarıda barındırılan-yaşayan kedilere ise 2,1 fare yedirilmesi 

önerilmektedir (Fekete, 2008). Yaklaşık 5 kg CA’ya sahip aşırı aktif bir kedinin yaklaşık 8 adet fare ile 

günlük enerji ihtiyacı karşılanır. 

Fare-Rat karkasında besin değerleri* 

Besin unsuru İçerik 

Protein, %  55,0 

Yağ, %  38,1 

Karbonhidrat, %  9,1 

Fiber , % 1,2 

Nem, %  63,6 

Ca, %  1,15 

P, % 0,98 

Vitamin A, U/kg 84.800,00 

Vitamin E, U/kg 33 

Tiyamin, mg/kg 5,8 

Riboflavin, mg/kg 10,7 

Niyasin, mg/kg 156,6 

Folik asit, mg/kg 2,8 

Pantotenik asit, mg/kg 54,9 

Kobalamin, µg/kg 22,5 

Fe, mg/kg 288 

Zn, mg/kg 71,4 

*Zoran (2002)’den adapte edilmiştir. 

  

Kedilerin tablo halinde enerji ve besin madde ihtiyaçları  

Kedilerin diyetinde her 100 gram kuru maddede bulunması gereken minimum besin madde ihtiyaçları* 

 
Besin maddesi 

 
Yetişkin için 

Büyüme / 
reprodüksiyon için 

 
Maksimum  

Protein, gr** 25,00 28,00 / 30,00  

Arjinin, gr** 1,00 1,07 / 1,11 Büyüme için: 3,50 

Histidin, gr 0,30 0,33  

İzolöysin, gr 0,49 0,54  

Löysin, gr 1,17 1,28  

Lizin, gr** 0,34 0,85  

Metiyonin, gr** 0,17 0,44 Büyüme için: 1,30 

Metiyonin + sistin, gr** 0,34 0,88  

Fenilalanin, gr 0,46 0,50  

Fenilalanin + tirozin, gr** 1,76 1,91  

Trionin, gr 0,60 0,65  

Triptofan, gr** 0,15 0,16 Büyüme için: 1,70 

Valin, gr 0,59 0,64  



 

 

Taurin (konserve mama), gr** 0,20 0,25  

Taurin (kuru mama), gr** 0,10 0,10  

Yağ, gr 9,00 9,00  

Linoleik asit (ω-6), gr 0,50 0,55  

Arakidonik asit (ω-6), mg 6,00 20,00  

Alfa-linolenik asit (ω-3), gr - 0,02  

EPA + DHA (ω-3), gr** - 0,01  

Mineraller     

Ca, gr**  0,59 1,00  

P, gr  0,50 0,84  

Ca/P** 1/1 1/1 Yetişkin: 2/1 
 

Büyüme: 1,5/1  

K, gr 0,60 0,60  

Na, gr** 0,08a 0,16  

Cl, gr  0,11 0,24  

Mg, gr**  0,04 0,05  

Eser elementler**    

Cu, mg** 0,50 1,00 Bütün yaşam 
dönemleri için 
yasal sınır: 2,80 

I, mg** 0,13 0,18 Bütün yaşam 
dönemleri için 
yasal sınır: 1,10 

Fe, mg 8,00 8,00 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 142,00 

Mn, mg 0,50 1,00 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 17,00 

Se, µg 30,00 30,00 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 56,80 

Zn, mg 7,50 7,50 Bütün yaşam 
dönemleri için 

yasal sınır: 28,40 

Vitaminler     

Vitamin A, IU** 333,00 900,00 Yetişkin ve 
büyüme için: 

40,000.00 
 

Reprodüksiyon 
için: 33,000.00 

Vitamin D, IU** 25,00 75,00 3000,00.00  
(yasal sınır 

227,00) 
 

Vitamin E, IU** 3,80 3,80  

Tiyamin, mg  0,56 0,55  

Riboflavin, mg  0,40 0,40  

Pantotenik asit, mg 0,58 0,57  



 

 

Pridoksin (vitamin B6), mg** 0,25 0,40  

Vitamin B12, µg 2,25 2,00  

Niasin, mg  4,00 4,00  

Folik asit, µg 80,00 80,00  

Biyotin, µg**  7,50 7,00  

Kolin, mg  240,00 240,00  

Vitamin K, µg** 10,00 10,00  

*FEDIAF (2013)’den adapte edilmiştir. Reprodüksiyon terimi, gebelik ve laktasyonu ifade etmektedir. 

Yasal sınırlar, Avrupa Birliği için geçerlidir. 

**Gerekli ve detaylı açıklama aşağıda verilmiştir.   

Günlük ortalama enerji tüketimi kediler için 100 kcal/kg0.67 (418 kJ/kg0.67) kadardır.   

aSağlıklı kediler için kuru madde bazında kedi diyetinde %1,5’e kadar Na kullanılabilir. Daha fazla 

düzeyde de kullanım mümkün olup, ancak henüz bu kullanım dozu teyit edilmemiştir. 

 

Yukarıdaki tabloda ** ile işaretlenmiş besin unsurlarının ayrı ayrı değerlendirilip 

detaylandırılması ideal diyet için elzemdir. …………………………………………. .  

 

Kedilerde taurin ihtiyacı 

Kedileri protein konusunda özel yapan bir diğer etken ise kedilerin taurin ihtiyaçlarıdır. Taurin, 

sülfür içeren bir amino asittir. Taurin, safra asidi konjugasyunu, retinal ve kalp kasları fonksiyonları için 

ve reprodüktif fonksiyonlar için gereklidir. Taurin, kedi dışındaki hayvanlarda metiyonin ve sistinden 

(diyette yeterince bulunana sülfür içeren amino asitlerden) sentezlenebilmektedir. Kediler konjuge 

safra asitlerinin (taurokolik asit) doğal olarak kaybından dolayı taurine daha fazla ihtiyaç 

duymaktadırlar. Kediler taurin ihtiyaçlarını diyetlerinde sentetik taurinden veya mutlaka hayvansal 

ürünlerden almak zorundadırlar. Kedilerde plazma taurin konsantrasyonunun 50-60 μmol/L (ya da tam 

kan konsantrasyonunun ≥200 μmol/L) üzerinde olması yeterlilik düzeyini ifade eder. Konserve yapımı 

sırasında bir kısım taurin zarar gördüğünden dolayı konserve mamalara taurin daha fazla katılmaktadır. 

Taurin olarak zengin kaynaklar başta deniz kabukluları olmak üzere hayvansal kaynaklardır. Balıklar 

6,17 gr/kg KM, sığır eti 197 mg/kg KM, sığır karaciğeri 2,36 gr/kg KM, tavuk karaciğeri 6,76 gr/kg KM ve 

kuzu eti 3,68 gr/kg KM taurin içerir. Bitkilerde taurin bulunmaz.  Taurin eksikliğinde kardiyomiyopati, 

retina dejenerasyonu ve reprodüktif problemler görülür.      

 

Yaşlı (senyör-geriatrik) kedi ve köpek besleme 

….. Kediler ve küçük-orta irilikteki köpekler için 7, iri ırk köpekler için 5 yaş sonrasında yaşlılar için 

hazırlanan mamaların yedirilmesine başlanabilir. ………. 

 

Pişirilmemiş (çiğ) gıdalarla kedi ve köpek besleme 

Pişirilmemiş et, kemik ve diğer gıdalarla kedi ve köpeklerin beslenmesi tartışmalı bir konudur. Çiğ 

gıdalarla besleme konusunda, beslenme dengesizliği ve hijyen olmak üzere 2 tür problem görülür. …. 



 

 

Çiğ gıdalarla kedi ve köpeklerin beslenmesinde diğer önemli problem hijyendir. Çiğ gıdalarla 

genelde Escherichia coli, Salmonella enterica, Campylobacter, Cryptosporidium, Neospora ve 

Toxoplasma gibi etkenlerin kontamine gıdalar yoluyla alınması önemli bir risktir. Bu etkenler arasında 

en önemlisi Salmonella dır ….     

Yukarıda verilen bilgilere rağmen, çiğ gıdalar pişirilmedikleri (ısıl işlem görmedikleri için) 

durumda daha fazla besin değerine sahiptir. Isıl işlem, vitamin ve kimi amino asitler dâhil olmak üzere 

birçok besin unsurlarının kaybına neden olmaktadır. Bu konu ilgili başlıklarda tartışılmıştır. Ayrıca, çiğ 

gıdalarla besleme hijyenik şartlarda yedirilmesi durumunda doğal bir besleme şeklidir. Ancak riskleri 

ortadan kaldırmak amacıyla gıdaların pişirilerek kedi ve köpeklere yedirilmesi tavsiye edilir.           

 

Evde hazırlanan yemeklerle veya yemek artıkları ile kedi ve köpeklerin beslenmesi 

Kedi ve köpek sahipleri kimi zaman evde insanlar için pişirilen yemeklerden veya yemek artıklarından 

(table scrap) kedi ve köpekleri beslemektedirler. Bu durumda dengeli bir diyetle kedi ve köpeklerin 

beslenmesi mümkün değildir. …… Yemek artıklarının bakteri ve parazit içerme ihtimali göz önüne 

alındığında hijyenik olamayabileceği ve kedi ve köpekler için toksik maddeler (çikolata, soğan, kırmızı 

şarap, üzüm gibi) içerebileceği de düşünülmelidir.  

Evde hazırlanacak gıdalar için kedi ve köpeklerde karbonhidrat ve protein oranları önemlidir. 

Genelde evde hazırlanacak gıdalarda karbonhidrat:protein oranı köpekler için 2:1 ila 3:1 arasında, 

kediler için 1:1 ila 2:1 arasında olmalıdır.  

Genel olarak evde hazırlanacak diyetlerde eşit oranda protein, legüm, karbonhidrat ve sebze 

bulunmalıdır……. Saplement (takviye) olarak özel hazırlanmış mineral-vitamin tozlar kullanılabilir.   

Kullanılacak protein kaynakları konusunda daha fazla detay gerekir. Örneğin kullanılacak tavuk 

etinin kemikli veya kemiksiz olması, deri içermesi, göğüs veya faklı bir bölgenin eti olması ve çiğ olup 

olmadığı esas alınarak hesaplama yapılmalıdır. Protein kaynağı olarak hayvansal kaynaklar, soya ve 

diğer bitkisel protein kaynakları kullanılabilir.  

Köpekler için hazırlanacak diyetler %80 et (kalp, dil ve et olabilir), %10 sakatat (%5 karaciğer ve 

kalan %5 ise diğer sakatlarda oluşmalı) ve %10 kemikten (tavuk kemikleri, hindi boynu ve kemikleri) 

oluşabilir. Ete dayalı diyetlerdeki problem, bir önceki paragrafta belirtildiği üzere içerdikleri yüksek P 

ve düşük Ca’dır. Taze et ve ürünleri genelde %0,3 P ve % 0,015 Ca içerir, dolayısıyla Ca:P oranı 1:20’dir. 

Bu yüzden ete dayalı diyetlerin dengelenmesi için kemik unu veya başka bir Ca kaynağı kullanılması 

gerekir. Rendering ürünü etlerde (et unu) durum tamamen farklıdır. Et ununda dengeli ve yüksek Ca 

(%8) ve P (%4) bulunur. Sakatatlar ve etler ile ilgili diğer bilgiler için yem tablolarına ve mama 

sektöründe kullanılan yem ve katkı maddeleri liste ve açıklamalarına bakınız.  

 

Kedi ve köpeklerde sakatat ile besleme 

Sakatatları hızlı ve fazla miktarlarda yedirmek ishale neden olur. Dolayısıyla miktarlar bölünerek 

yedirilmelidir. Sakatat ile besleme, haftada 1 veya 2 kez yapılmalıdır. Bir öğün olarak hazırlanacak 

sebze-sakatat karışımına bir sığır karaciğerinin 4’te 1’i veya bir bütün yumurtayı (kabuksuz) yaklaşık 

180 ml sebze karması (bulamacı) ile karıştırarak yedirmek mümkündür. Sebze karışımı (karması) için 

kabak, havuç, yeşil marul, şalgam ve kereviz gibi sebzeleri ve çok az miktarlarda ıspanak ve brokoli 

katarak blenderden geçirmek uygun olur. Evde hazırlanan karışımlara sıvı yağ ve maya ilave edilerek 

dengeli diyet hazırlanmasına yardımcı olunur.  



 

 

….. bütün sakatatlar rumen hariç B12 bakımından zengin olup yüksek kalitede protein içerirler. 

Karaciğer, protein, Fe, Zn, riboflavin, niyasin, folik asit ve vitamin A bakımından zengindir. Böbrekler, 

protein, tiyamin, riboflavin, demir ve folik asit bakımından zengindir. Kalp; karaciğer ve böbrek kadar 

olmasa da iyi Fe ve Zn kaynağıdır. Beyin ve rumen iyi mineral ve vitamin kaynakları değildir. Beyin başta 

olmak üzere bütün sakatatlar kolesterol bakımından zengin ve sodyum bakımından genelde fakirdir. 

Karaciğer karoten bakımından oldukça zengin bir organ olduğundan dolayı gebelikte yüksek 

miktarlarda tüketilmesi tavsiye edilmez (hipervitaminosis A’ya neden olur). Sakatatla besleme 

konusunda dikkat edilecek en önemli husus ete dayalı beslenmede olduğu gibi yüksek P ve düşük Ca 

oranıdır, diğer bir ifade ile Ca:P oran dengesizliğidir. Sakatatlar fosfor bakımında çok yüksektir. Yüksek 

miktarlarda ve uzun süre beslemelerde iskelet problemleri bakımından dikkatli olunmalıdır. Ca:P oranı 

en düşük gıdalar (en iyi orandan en kötü orana - aşırı P ve çok düşük Ca) sırasıyla domuz eti, sığır eti, 

böbrek, akciğer, kalp ve karaciğerdir. Dolayısıyla sakatat genelde kas etlerinden daha oransız (kötü) Ca 

ve P içerir.  

Kedi ve köpekler için diyet örnekleri 

……… 

Kedi ve köpeklerde beslenme hastalıkları  
Kedi ve köpeklerde belirli yaşlarda görülen hastalıklar ve görülme sıklıkları* 

Köpek 
0-7 yaş 7-10 yaş 10-25 yaş 

Sağlıklı - %32,4 Sağlıklı - %15,0 Ağız-diş hastalıkları - %13,6 

Ağız-diş hastalıkları - %5,8 Ağız-diş hastalıkları - %13,7 Sağlıklı - %6,9 

Dış kulak yolu hastalıkları - %5,8 Dış kulak yolu hastalıkları - %5,8 Nükleer sklerozis - %3,1 

Deri hastalıkları - %3,6 Deri hastalıkları - %3,2 Artrit - %3,0 

Topallık - %1,3 Tümör - %2,0 Tümör - %2,8 

Solucan-askarit - %1,2 Lipoma - %1,9 Dış kulak yolu hastalıkları - %2,7 

Konjuktivit - %1,2 Konjuktivit - %1,2 Kardiak murmur - %2,4 

Bit - %1,1 Artrit - %1,2 Lipoma - %2,3 

Yaralanma - %1,0 Anal kese problemleri - %1,2 Katarakt - %2,2 

Anal kese problemleri - %1,0 Topallık - %1,1 Deri hastalıkları - %1,5 

Kedi 
0-7 yaş 7-10 yaş 10-25 yaş 

Sağlıklı - %34,2 Ağız-diş hastalıkları - %20,1 Ağız-diş hastalıkları - %19,5 

Ağız-diş hastalıkları - %9,9 Sağlıklı - %18,9 Sağlıklı - %11,9 

Kulak uyuz ve akarlar - %4,4 Kedi ısırık apsesi - %2,5 Kronik böbrek hastalığı - %2,4 

Bit - %2,7 Deri hastalıkları - %2,3 Kilo kaybı - %2,0 

Kedi ısırık apsesi - %2,6 Obezite - %1,6 Kardiak murmur - %1,8 

Üst solunum yolu enfeks - %2,2 Bit - %1,5 Hipertroidizm - %1,8 

Bağırsak kurdu-tenya - %2,0 Hayvan ısırması - %1,5 Tümör - %1,7 

Konjuktivit - %1,7 Kulak uyuz ve akarlar - %1,4 Diyabet - %1,4 

Solucan-askarit - %1,4 Üst solunum yolu enfeks - %1,3 Kedi ısırık apsesi - %1,4 

Deri hastalıkları - %1,3 Kusma - %1,3 Kusma - %1,3 

*National Companion Animal Study, University of Minnesota. 1995.     

      



 

 

 

Kedi ve köpeklerde beslenme bağlantılı ağız-diş hastalıkları 

Beslenme hastalıkları giriş kısmındaki tabloda görüleceği üzere diş ve ağız problemleri kedi ve 

köpeklerde oldukça yaygındır. Ağız ve diş sağlığı çok geniş bir konu olup, bu başlıkta daha çok 

beslenmeye bağlı ağız-diş problemleri detaylandırılacaktır.  

Dişlerin yüzeyindeki renksiz, ince ve bakteri içeren film tabakası formundaki yapılar plakları 

oluşturur. Plaklar yemek sonrasında şekillenir. Kedi ve köpeklerin ağız kokusu ve diş eti hastalıkları bu 

plaklardan kaynaklanır. Plaklar zamanla diş taşlarına (tartar) dönüşür. Tartarlar diş etlerinde kızarıklık, 

şişme ve yangıya neden olurlar (gingivitis). Tartarlar ileriki aşamalarda ilgili bölgeye kolonize olan 

bakteriler ile birlikte periodontal problemlere sebebiyet verirler. Ağız boşluğunda 700 farklı bakteri 

türü kolonize olabilmektedir. Bu bakteriler periodontal hastalıkların ana etkenidir. Kedi ve köpeklerde 

en sık rastlanan diş problemleri periodontal hastalıklardır. 2 yaşına gelinceye kadar kedilerin %70’inde 

köpeklerin ise %80’inde periodontal problemler görülmektedir. 

Ağız hijyeni ve periodontal hastalıkların oluşumunda diyetin etkisi … 

 

Deri ve tüy sağlığını olumsuz etkileyen beslenme problemleri 

Deri vücudun en büyük organıdır. Büyümekte olan eniklerin yetersiz protein ve enerji alması 

durumunda deri kuru ve cansız olur. Esansiyel yağ asitlerinden biri olan linoleik asit derinin (stratum 

corneum) önemli bir parçası olup, aynı zamanda deride aşırı su kaybını önler ve istenmeyen çevre 

etkilerine karşı bariyer olarak görev yapar. Çinko, deri sağlığı için önemli olan diğer bir besin unsurudur. 

Dolayısıyla özellikle büyümekte olan kedi ve köpeklerde enerji, protein, Zn, linoleik asit ve diğer 

(vitamin E ve B kompleks vitaminler) besin unsurlarının tam ve dengeli olarak diyetle alınması gerekir.  

Kedi ve köpek tüylerinin %95’i proteinden ibarettir ve bu proteinler sülfür içeren amino asitler 

(metiyonin ve sistein) bakımından zengindir. Dolayısıyla protein bakımından yetersiz besleme 

sonucunda tüylerin yapısında bozulma şekillenir.  

Derinin epitelizasyonu için vitamin A gereklidir. Vitamin yetersizliği veya fazlalığı deride 

hiperkeratinizasyona, tüy dökülmesine, pullanmaya, karışık kıl yapısına ve enfeksiyonlara predispoze 

hale gelmesine neden olmaktadır. Kedi ve köpeklerde hipervitaminosis A (vitamin A fazlalığı) seyrek 

görülmesine rağmen, aşırı miktarlarda karaciğer yiyen kedilerde sık rastlanan bir durumdur. Vitamin A 

yetersizliğine bağlı dermatitler, diyette normal düzeyde vitamin A bulunmasına rağmen neredeyse 

sadece İngiliz av köpekleri Cocker Spaniel ırklarında görülür. Tedavi için vitamin A takviyesi gerekir.  

Vitamin E önemli bir antioksidandır. Diyetteki vitamin E ihtiyacı diyetteki yağ oranına ve 

doymamış yağ asitleri oranına bağlıdır. İşlem görmüş mamalarda ve uzun süre depolanmış ürünlerde 

vitamin E miktarı azalmaktadır. Pansteatitis, özellikle kedilerde vitamin E yetersizliğinde ve yağ oranı 

yüksek diyetlerin tüketilmesi sonucu görülür. Bunun sonucu olarak deri altında ve abdominal bölgede 

oksidasyon ürünleri birikir. Yağ doku sertleşir ve nodüler bir yapı alır. Kediler palpasyon sırasında ve 

hareket ederken ağrı duyarlar. Köpeklerde vitamin E yetersizliği bildirilmemiştir. Pansteatitis hakkında 

daha fazla bilgi ilerleyen başlıklarda verilmiştir.  

Biyotin yetersizliği yüzde ve göz etrafında kıl dökülmesi ve diğer deri lezyonları ile kendini 

gösterir. Çiğ yumurtada bulunan avidin, biyotini bağlayarak yetersizliğe neden olur. Dolayısıyla kedi ve 

köpeklere yüksek oranda çiğ yumurta yedirmek biyotini bağladığı için biyotin yetersizliğine neden olur.   



 

 

Riboflavin yetersizliğinde kedi ve köpeklerde deri lezyonları görülmekte, ancak diyette yeteri 

oranda et ve süt ürünlerinin bulunması durumunda bu eksiklik ortadan kalkmaktadır.  

Niyasin kedi hariç hayvanlarda triptofandan sentezlenmektedir. Yetersizlik, diyette et 

bulunmaması ve mısır gibi triptofan bakımından yetersiz ürünler ile besleme sonucu oluşur. Niyasin 

yetersizliği sonucu insanlarda pellegra ve köpeklerde siyah dil (black tongue) hastalığı ortaya çıkar. Bu 

durumda mukoz membranların ülserasyonu, ishal ve dermatit şekillenir. Niyasin yetersizliği sonucu 

deri sağlığının bozulması, dermatit ve tüylerin güzel görünümünün kaybolması söz konusudur. 

Pridoksin yetersizliği durumunda tüy dökülmesi, karışık tüyler ve diğer deri lezyonları görülür.   

…. 

Gebelikte kalsiyum yetmezliği (Eclampsia = milk fever = puerperal tetany) 

Eklampsi, daha çok köpeklerde ancak daha az oranda da kedilerde laktasyonda yaşamı tehdit eden 

düzeyde akut düşük Ca konsantrasyonu ile kendini gösterir. Genelde laktasyonun 1-3 haftalarında 

ortaya çıksa da gebelikte de görülebilir. Laktasyondaki kedi ve köpekler süt üretimi nedeniyle kan Ca 

düzeyindeki azalmalara daha çok maruz kalırlar. Laktasyon sırasında gerek vücut ihtiyaçları gerek se 

süt üretimi için ihtiyaç duyulan Ca yeterince karşılanamaz. Diğer bir ifade ile bu fizyolojik ihtiyaç 

karşısında hayvanlar yeteri kadar hızlı bir şekilde Ca rezervlerini hareket ettirerek ihtiyacı 

karşılayamazlar. Bu konuda doğumdaki yavru sayısının çok olmasının da büyük etkisi yoktur. Küçük 

cüsseli ırklar daha fazla risk altındadır. Bu hastalığa sahip hayvanların enikleri hastalıktan etkilenmez. 

Hastalık kan Ca düzeyinin düşmesi ile kendini gösterir. Hasta hayvanlar ilk başlarda huzursuz ve tedirgin 

olurlar ve kısa adımlarla yürürler. Zamanla yürüyemez hale gelen annelerin bacakları da gergindir. Ateş 

görülebilir ve respirasyon yüksektir. Bu noktada tedavi edilmeyen hayvanlar ölebilir. Tedavi için 

eniklerin 24 saat süreyle anneyi emmesi önlenmeli ve eniklere anne (kedi veya köpek) sütü maması 

verilmelidir. Anneye verilecek damar içi Ca preparatları ile hastalık kolayca tedavi edilir. Oral yolla da 

Ca verilebilir. Kalp ritimleri gözlenmeli ve gerektiğinde önlem alınmalıdır. Anne tedavi edildikten sonra 

yavruların emmesine aşamalı olarak izin verilebilir.                 

Gebelik sırasında aşırı Ca ile besleme bu hastalığa davetiye çıkarır. Ca bakımından yetersiz 

besleme sonucunda parathormon, kan Ca düzeyini yükseltmek için aktive olur. Gebelik sırasında 

yüksek Ca ile besleme parathormonun inaktivasyona ve kemiklerden Ca mobilizasyonun 

yapılmamasına neden olur. Aynı durum (parathormon aktivasyon düşüklüğü) laktasyonla birlikte artan 

Ca ihtiyacı doğduğunda da devam ettiğinden, Ca ihtiyacı kemiklerden sökülerek karşılanamaz hale gelir. 

Bu durumda hastalık oluşur. Dolayısıyla, gebelikte uygun Ca düzeyi ile beslemek ve gereksiz Ca takviyesi 

yapmamak daha uygundur. Ayrıca Ca:P oranının 1:1 civarında olması ve diyette uygun düzeyde vitamin 

D bulunması da şarttır.  

 

Raşitizm (rickets) 

Raşitizm, kedi ve köpeklerde vitamin D eksikliğine bağlı olarak gelişen bir iskelet problemidir. Diyette 

vitamin D eksikliği, ete dayalı diyetlerde veya yağların (dolayısıyla yağlarda bulunan vitamin D’nin) 

bağırsaklardan emilimini engelleyen safra kesesi problemlerinde görülür. Vitamin D eksikliğinde Ca ve 

P’nin bağırsaklardan emiliminin engellenmesi söz konusudur. Ancak bağırsaklarda bulunan Ca, pasif 

difüzyon ile kısmen emildiğinden dolayı ölümcül düzeyde düşük bir hipokalsemi şekillenmez. Vitamin 

D yetersizliği 1,25(OH)2vitD (kalsitriol) oluşumunu ve kıkırdak ve osteoidlerden Ca mobilizasyonunu 

(rezorpsiyon) engellemektedir. Klinik tanıda hipokalsemi, hipofosfotami, radyolojik bulgular ve 

besleme rejimi önemlidir. Hipokalsemi nedeniyle parathormon sentezi ve kan düzeyi yükselmekte ve 



 

 

bu durum renal Ca reabsorpsiyonu ve kemik Ca rezorpsiyonunun yükselmesine neden olmaktadır. 

Vitamin D eksikliği nedeniyle plazma 1,25(OH)2vitD düzeyi düşük olur. Raşitizmin yetişkinlerdeki formu 

osteomalazidir. Osteomalazide kemik metabolizmasındaki bozukluk sonucu kemiklerde yumuşama 

görülür. Kemik metabolizması, yetersiz Ca, P ve vitamin D alımına bağlı olarak gelişebileceği gibi Ca 

rezorpsiyonu nedeniyle de şekillenebilir. Osteokondrosis ise kemik uçlarındaki büyüme kıkırdağında 

bozulma ve kırılganlık ile kendini gösterir.    

 

Osteokondrosis (Osteochondrosis = osteochondritis dissecans (OCD)) 

Osteokondrosis, hızlı büyüyen genç ya da yaşlı kedi ve köpeklerde görülmektedir. Kemiklere kan 

akımının aksaması (özellikle epifizlere), lokal kemik nekrozu ve daha sonra yeniden kemik büyümesi ile 

karakterizedir. Bu gelişmeler sonucunda kıkırdak doku aşırı miktarlarda birikir. Biriken kıkırdak doku 

mekanik baskı-darbelere karşı dirençsiz ve kırılgan hale gelir. Kıkırdak doku normalde kemikler arasında 

koruyucu bir tabaka görevi yapar. Kıkırdak doku bu hastalıkta kalınlaştığı için eklem sıvısından kıkırdak 

dokuya yeteri oranda besin akışı sağlanamaz. Osteokondrosis, özellikle çok iri ırk köpeklerde ve bu ırk 

köpeklerin diyetle fazla miktarda Ca tüketenlerinde görülür. Diyetteki yüksek Ca parathormon 

salınımını ve dolayısıyla 1,25(OH)2vitD sentezini düşürür. Great Dane ırkı köpeklerde ad libitum 

besleme sonucunda alınan aşırı miktarlardaki enerji ve protein de osteokondrosise neden olmaktadır. 

Küçük köpek ırkları 6 haftalık yaştan 6 aylık yaşa kadarki hızlı büyüme dönemlerinde büyük ırklara 

oranla daha düşük büyüme hormonu ve IGF-1 salgılamakta ve dolayısıyla düşük 1,25(OH)2vitD 

düzeyine sahip olmaktadırlar. Bu hastalıkta kıkırdak dokunun hasarı söz konusu olduğundan dolayı 

semptomlar arasında ağrı, eklem şişmesi, topallık, eklemden gelen çıtırtı sesi (crepitus) ve artrit 

sayılabilir. Problem özellikle dirsek, diz ve omuzlarda kendini gösterebilir. Ayaklar tek taraflı veya iki 

taraflı olarak hasta olabilir. Daha çok German shepherd, Golden ve Labrador Retriever, Rottweiler, 

Great Dane, Bernese Mountain Dog ve Saint Bernard gibi iri ırklarda görülür. Koruyucu önlem olarak 

diyette enerji-protein-Ca yoğunluğunu azaltmak, iri yavru köpekler için hazırlanan özel mamalardan 

yedirmek, aşırı vitamin takviyesinden kaçınmak ve kilo alımının aşırı olmaması için canlı ağırlık takibi 

gerekir.    

 

Enostosis ve Wobbler sendromu 

Yüksek Ca tüketimi kalsitonin hiperplazisine sebebiyet vermekte ve bu durum mama tüketimi sırasında 

Ca absorpsiyonunun yükselmesine neden olmaktadır. Bu anormal durum, diyetteki Ca düzeyinin 

düzeltilmesi sonrasında da aylarca devam etmektedir. Kalsitoninin yükselmesi kemik oluşumunda 

aksamalara neden olmaktadır. Enostosis uzun kemiklerde ağrı ve topallık ile kendini gösterir. 

Radyografik görüntüde ise kemikte medullar boşlukta beyaz bölgeler görülür. Yine diyette özellikle 

Great Dane ırkı köpeklerde yüksek Ca oranı boyun omurları aralıklarında açıklığa ve daralmaya neden 

olur (Wallerian dejenerasyonu). Bu dejenerasyon Wobbler sendromunu ortaya çıkarır. Wobbler 

sendromu, ataksi (kas koordinasyon bozukluğu) ve çapraz ekstensiyon refleksi (crossed extention 

reflex) ile karakterizedir. 

 

Kedilerde hipervitaminosis A 

Önceki başlıklarda bu problem ile ilgili bilgi verilmiştir. Hipervitaminosis A, diyette aşırı miktarda ve 

uzun süre tüketilen vitamin A nedeniyle oluşur. Genelde fazla miktarda ve uzun süre karaciğer 

yedirilmesi sonucu şekillenir. Kediler karaciğeri çok severek yerler. Fazla miktardaki vitamin A, 



 

 

kemiklerde kalsiyum kaybına (kemik demineralizasyonu), boyun arkasında ve dirseklerde eksostozlara 

(kemik şişi) neden olur. Bu hastalığa sahip kediler sadece kanguru gibi otururabilirler (Kangaroo Cat). 

Kedilerde beta karoteni parçalayarak 2 molekül vitamin A’ya çevirecek enzim bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla kediler beta karotenden faydalanamaz (direk vitamin A’ya ihtiyaçları vardır).   

 

Kedilerde tiyamin (B1) yetersizliği 

Tiyamin yetersizliği genelde konserve mamalarla beslenen kedilerde, bozulmayı önlemek için sülfür 

oksit katılan gıdalarda ve çiğ balık yiyen kedilerde görülür. Çiğ balıkta bulunan tiyaminaz enzimi tiyamini 

parçalayarak hayvanın yararlanmasını engeller ve bu durumda tiyamin yetersizliği oluşur. Çiğ et ağırlıklı 

mamalara koruyucu olarak katılan sülfür dioksitin (SO2) tiyamin yetersizliğine neden olabileceği 

bildirilmiştir. Tiyamin yetersizliği iştahsızlık, kusma, depresyon, büyümede gerileme, vücut tüylerinin 

kaybı, kaprofaji, topallık, kamburluk (kyphosis), ekzoftalmus, kas zayıflığı, koma ve ölüm gibi lezyonlar 

ile seyreder. 

 

Kedide hipokalemi ve hipokalemik polimiyopati 

Serum potasyum düzeyinin düşük (<4,1 mEq/L) olması durumudur. Bu durum, kronik böbrek 

yetmezliğinde, karaciğer hastalıklarında, sistemik enfeksiyonlarda ve merkezi sinir sistemi 

hastalıklarında görülür. Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, idrarı asitlendirici 

diyetler (bakınız FLUTD) ile beslemenin böbreklere verdiği hasar sonucunda idrarda potasyum kaybına 

neden (hipokalemi) olmak suretiyle hastalığın şekillendiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla idrarı 

asitlendirici diyetlerin kullanılması durumunda diyette potasyum düzeyi yükseltilir. İdrar asitlendirici 

diyetlerin kullanımı ayrıca polimiyopatiye neden olabilir. Bu durumdaki kedilerde halsizlik, kas ağrısı, 

kafanın yere eğilmesi ve böbrek problemleri görülür. Zaten, böbrek hasarı sonucunda da böbreklerden 

potasyum atımı hızlanır (hipokalemi). Bu problemlerin tedavisinde diyette potasyum oranının 

yükseltilmesi etkili çözümdür. 

 

Obezite (şişmanlık) 

Kedi ve köpeklerin genel olarak %25-44’ü obez durumdadır. Genel olarak 1 yaşından büyük kedi ve 

köpeklerin 3’te 1’i Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da obezite problemi ile karşı karşıyadır. 

Obezite 6-11 yaşlarındaki kedi ve köpeklerde %50 oranındadır. İdeal vücut ağırlığının %10 fazlası kilolu, 

%20 fazlası ise obez kategorisine girer. Yüksek karbonhidrat içeren diyetlerin tüketilmesi, ad libitum 

besleme, aşırı miktarlarda ödül olarak verilen yiyecekler ve hareketsizlik genelde şişmanlık sebebidir. 

Obezitenin en önemli sebebi aşırı enerji tüketimidir yani başka bir değişle pozitif enerji balansıdır. 

Pozitif enerji balansındaki hayvanlar vücutlarına harcadıklarından çok daha fazla enerji alırlar. Vücuda 

alınan fazla enerji yağ olarak depolanır. Kısırlaştırma, genetik yatkınlık, egzersiz azlığı ve cinsiyet (dişiler 

daha fazla risk altındadır) obeziteye neden olan diğer etkenlerdir. Genetik olarak Labrador Retriever, 

Miniature Schnauzer, Dachshund, Shetland Sheepdog, Cocker Spaniel, Beagle, Basset Hound ve Cairn 

Terrier ırklarında obeziteye yatkınlık söz konusudur. Yaşlılıkla birlikte metabolizmanın yavaşlaması, kas 

kütlesinin azalması ve yağ dokunun artması ile birlikte doğal olarak şişmanlığa predispoze hale gelinir. 

Kortikosteroid ve fenobarbital gibi ilaçların kullanımı da şişmanlığa neden olmaktadır. 

Obezite tedavisi için hem kalori sınırlaması hem de aynı zamanda egzersiz programları 

uygulanmalıdır. Bu manada köpekleri yaşama payının %60’ı düzeyinde kedileri ise %70’i düzeyinde 



 

 

beslemek uygundur. Ancak kilo kayıplarının takibi ile birlikte bu oranlar daha da azaltılabilir. Şişman 

hayvanlara yaşama payı diyetleri yedirmek doğru değildir çünkü yaşama payı diyetleri yetişkin aktif bir 

hayvanın enerji ve besin madde ihtiyaçlarının tamamını karşılamaktadır. Dolayısıyla bu tür diyetler kilo 

kaybettirme programı için uygun olmaz. Yaşama payı için hazırlanmış diyetlerin sadece kalorisi 

azaltılarak düzenlenmiş formları besin madde dengesizliklerine neden olmaktadır. Dolayısıyla kilo 

kayıpları için hazırlanacak diyetlerde uygun oranda protein bulunması ve yüksek oranda fiber 

bulunması gerekir. Kalorisi düşürülmüş ve diğer besin unsurları dengelenmiş diyetin tek bir öğünde 

değil fazla sayıda öğün şeklinde yedirilmesi gerekir. Doğal olarak tedavi aşamasında kedi ve köpeklere 

ödül olarak yiyecekler verilmemelidir. Kilo verme programında kilo kaybının ölçü ve derecesi, haftada 

yaklaşık %1 CA’nın kaybedilmesidir. Gerek hayvana gerek se hayvan sahibine ağır gelen bu ölçü 

gerektiğinde bir miktar yavaşlatılabilir. Hayvanın kilosu 2 haftada bir kontrol edilerek gerekli 

düzeltmelerle programa devam edilebilir. 

Kilo verme programları sırasında protein takviyesi yapmak genel kilo kaybı içinde kaybedilen 

kas dokusunun (lean tissue) yerine konması için gereklidir. Kilo kaybı programlarında diyetlerde kilo 

kaybına yardımcı olması bakımından L-karnitin, konjuge linoleik asit (CLA) ve yüksek fiber katılması 

uygundur. Yüksek fiber doyumu erken sağlamaktadır.  

Diyet düzenlemesinin yanı sıra kedi ve köpeklere egzersiz yaptırılması tedavi için oldukça 

faydalıdır. Köpeklerde dışarda yürüme, yüzme, hidroterapi ve koşu bandında yürüme aktiviteleri 

yaptırılmalıdır. Kedilerde ise oyun aktivitelerinin artırılması, mama oyuncağı (feeding toys veya food 

dispensing veya treat dispensing oyuncağı) kullanılması önerilir. Mama oyuncağı, kedilerin uzun bir 

uğraşı veya oyun sonrasında oyuncak içinden küçük miktarlarda mama çıkması esasına dayanır. Bu 

durumda kediler hem sıkılmazlar hem de daha çok enerji harcayarak daha az mama almış olurlar. Aynı 

tür oyuncaklar köpekler için de kullanılmaktadır.  

Obez kedilerin kilo kayıplarında yaşanan en önemli sorun hepatik lipidozistir. Bu konuda geniş 

bilgi önceki başlıklarda ve karaciğer hastalıkları başlığında verilmiştir. 

Hayvanların obezite tedavisinde aç bırakılmaları etik olmadığı gibi asla güvenli bir yol değildir. 

Obezite programı kapsamında veya herhangi bir koşulda hayvanlar asla aç bırakılmamalıdır.  

 

Diyabet (Şeker = diabetes mellitus) 

Diyabet, pankreasta insülin salan beta hücrelerinin zarar görmesi sonucu insülin salınamamasından 

(Tip 1) veya insülinin etkisine karşı direnç geliştiğinden dolayı (Tip 2) şekillenir. Yani Tip 2 diyabette 

insülin vardır ama etkisi (duyarlılığı = sensitivity) kaybolmuştur.  Ancak Tip 2 diyabette de kimi zaman 

insülin sentezi azalır veya tamamen ortadan kalkabilir. Tip 1 diyabet genelde pankreasın zarar gördüğü 

travmatik veya otoimmün hastalıklar sonucunda, Tip 2 ise genelde zamanla sinsi ilerleyip şişmanlık gibi 

problemler sonucunda şekillenir. İnsülin kandaki glikozu hücrelere taşımak işin gereklidir. Kandaki 

glikoz hücrelere enerji ihtiyacını karşılamak için taşınamaz ise (diyabette olduğu gibi insülin yok ise) 

kanda glikoz düzeyi yükselir (hiperglisemi). 

 Kedilerde normal kan şeker (glikoz) düzeyi 60-120 mg/dL (3,3 – 6,7 mmol/L) ve köpeklerde 75-

120 mg/dL kadardır. Kan glikoz düzeyinin köpeklerde 180 mg/dL’den fazla kedilerde ise 240-290 

mg/dL’den fazla olması durumunda böbreklerde şeker idrarla atılmaya başlanır (renal threshold). 

Belirtilen düzeylerden sonra ilgili organlar zarar görmeye başlar ve kedi ve köpekler diyabet 

semptomları göstermeye başlarlar.  



 

 

Klinik olarak diyabet; 1- Komplike olmayan diyabet, 2- Ketoasidozis ile komlike diyabet ve 3- 

Hiperglisemik – hiperozmolar sendrom diyabeti olarak 3 kısımda değerlendirilir.  

Komlike olmayan diyabet: bu tür diyabette, poliüre (çok idrar yapma), polidipsiya (çok su içme), 

polifajiya (çok yeme), zayızlık (kaşeksi) ve üriner sistem enfeksiyonlara predispose durumları gibi klasik 

belirtiler mevcuttur. Uzun süreli diyabetlerde genelde köpeklerde katarakt ve genelde kedilerde 

periferal nöropati gözlenir. Bu etkiler (katarakt ve nöropati) proteinlerin glikosilasyonu sonucu 

şekillenir.  

Ketoasidozis ile komlike diyabet: diyabetik ketoasidozis, teşhis edilmeyen ve uzun süreli diyabetlerde, 

tedavi edilen ancak yetersiz insülin verilen hastalarda veya insülin direncinin oluşmasına bağlı olarak 

şekillenen ciddi bir metabolik problemdir. Bu durum genellikle şişmanlık ve tekrar eden hastalık ve ilaç 

kullanımı sonrasında gelişebilir. Kandaki mevcut glikoz insülin olmaması nedeniyle hücrelere enerji 

temini için taşınamaz ve bu durumda yağlar enerji sağlamak için (lipoliz) kullanılır. Lipoliz sırasında 

yüksek oranlarda keton üretilir. Ketozis, iştahsızlığa, uyuşukluğa ve bulantıya neden olur. Keton 

cisimleri normalde hafif asidik özelliktedir. Kanda yüksek oranda glikoz ve keton varlığı asidoza neden 

olur. Yani olağanüstü yüksek konsantrede biriken ketonlar asit-baz dengesini bozarak asiditeye neden 

olmaktadır (kan pH’sı düşer). Ketozis ve asidozis oluşumuna bir de elektrolit dengesizliği eklenir. 

Dolayısıyla bu hastalık durumunda genel sistemik hastalık hali ve ketonüri gözlenir. Hastalığın derhal 

tedavi edilmesi gerekir. Tedavi için sıvı takviyesi, asit-baz dengesinin kurulması, elektrolit dengesinin 

kurulması ve kan glikoz ve keton düzeyinin düşürülmesi gerekir. Bu amaçla serum fizyolojik, elektrolit 

solüsyonları ve insülin enjeksiyonları yapılmalıdır. İnsülin enjeksiyonu keton oluşumunu da 

yavaşlatmaktadır.  

Hiperglisemik – hiperozmolar sendrom diyabet: bu tür diyabette çok belirgin bir hiperglisemi (>36 

mmol/l veya >650 mg/dL) ve ozmolalite (>380 mOsm/L) söz konusudur. Bu denli yüksek glikoz 

konsantrasyonu beyin hücrelerinin ozmoziz yoluyla suyunun azalmasına ve sonuç olarak komaya neden 

olmaktadır. Yüksek kan glikoz düzeyi durumunda su, ozmoziz yoluyla intraselüler boşluktan 

ekstraselüler boşluğa hareket eder. Ozmoziz, bu manada dehidrasyona, hipotansiyona, böbrek 

fonksiyonlarının azalmasına ve elektrolit kaybına neden olur. Hiperozmolar durumu dehidrasyonla 

bağlantılıdır. Bu tür diyabetin semptomları başlarda klasik semptomlar ile başlar ancak ilerleyen 

dönemde hayvanlar daha uyuşuk, halsiz olurlar ve daha az su içerler. İlerleyen vakalarda dehidrasyon, 

uyuşukluk ve aşırı depresyonla birlikte koma görülür. Bu tür diyabette ketoasidozis görülmez ve kan 

glikoz konsantrasyonu çok daha yüksektir (>36 mmol/l). Bu tür diyabete sahip hayvanlar genelde 24 

saat içinde ölür. Tedavide ilk 4-6 saatte mutlaka sıvı takviyesi ve kan şekerini düşürmek amaçlanmalıdır. 

Genel durum bir miktar düzelince insülin tedavisine başlanabilir.        

İnsülin duyarlılığı kaybolmuş diyabetik köpeklerde pankreasta insülin üretilmediğinden dolayı 

dışarıdan insülin vermek gerekir. Obezite köpeklerde diyabet gelişimine katkıda bulunabilirse de 

köpeklerde Tip 2 diyabet rapor edilmemiştir. Köpeklerde diöstrusa bağlı olarak diyabet ve insülin 

direnci gelişebilir. Ancak kastre edilmiş ve diöstrus sonrasında köpeklerde diyabetin azalması veya yok 

olması mümkündür. Köpeklerde diyabet, hiperadrenokortizm ve üriner sistem enfeksiyonları ile birlikte 

seyredebilir. Bu hastalıkların tedavisi yapılmadıkça diyabetin tedavisi zordur. Diyabetli köpeklerin 

diyetlerine orta düzeyde çözünen ve çözünmeyen (selüloz ve şeker pancarı posası gibi) fiberlerden 3,5 

gr/100 kcal düzeyinde katılmalıdır. Diyabetli köpeklere yemleme sonrasında günde 2 kez insülin 

uygulaması yapılmalıdır.    

Kedilerde genelde Tip 2 diyabet görülmekle birlikte, genelde kronik pankreatit ile birlikte 

sekonder olarak ortaya da çıkabilir. Kedilerde diyabet riski daha çok şişmanlık ve artan yaşla birlikte 

artmaktadır. Bu tür kedilerde pankreas genelde zarar görmüş durumdadır (amiloid türü zarar görme). 



 

 

Kedilerdeki Tip 2 diyabet insanlarınkine benzer olduğundan aşırı kilolardan kurtulmak ve ideal VKS’yi 

yakalamak temel hedef olmalıdır. Kedilerde tedavi edilmeyen diyabet durumunda şekillenen 

hiperglisemi pankreasın beta hücre fonksiyonlarını azaltmaktadır (glikoz zehirlenmesi). Köpeklerde 

olduğu gibi kedilerde de diyabet tedavisi için fiber içeren diyetler yedirilmelidir. Kediler bu tür bir 

tedaviye daha iyi cevap vermektedir. Kedilerde glikoz düzenlemesi için diyet kalorisinin %45’inden 

fazlasının proteinden  (yüksek protein ) ve diyet kalorisinin %20’sinden daha azının karbonhidratlardan 

(düşük karbonhidrat) oluşması önerilmektedir.  

 

Glisemik ve insülinemik indeks – diyabet bağlantısı 

Glisemik indeks, tüketilen gıdaların ne denli ve hangi hızla kan şekerini yükselttiği ile ilgile bir kavramdır. 

Kimi gıdalar tüketimin hemen sonrasında kan glikoz düzeyini büyük oranda yükseltir. Bu gıdalar yüksek 

glisemik indeksli gıdalar olarak bilinmektedir. Düşük glisemik indeksli gıdalar ise tüketim sonrasında 

kan glikoz düzeyini çok fazla yükseltmezler. Düşük glisemik indeksli gıdalarda, ilgili gıdanın sindirim 

sisteminde daha yavaş sindirilmesi ve glikozun daha yavaş olarak kana karışması söz konusudur. 

Glisemik indeks testi genelde ilgili gıdanın tüketilmesinden 2 saat sonra kan glikoz düzeyinin ölçülmesi 

esasına dayanır. Glisemik indeks, gıdaların işlem görmesi, olgunluk derecesi, depolanma süresi, pişirme 

metodu ve aynı ürünün varyetelerine (patateste olduğu gibi) göre değişmektedir. Karbonhidratlar ne 

kadar fazla işlem görürse glisemik indeksi o denli yüksek olur.   

Glisemik indeks, insülin seviyesi ile de ilgili olduğundan dolayı insülin indeks kavramı ile birlikte 

değerlendirilir. Kan glikoz düzeyinin hızla yükselmesi (glisemik indeks) insülin düzeyini de 

yükseltmektedir (insulinemik indeks). Bu kavramlar aynı zamanda diyabet ile doğrudan ilgilidir. Bu 

yüzden genelde diyet kaynaklı diyabet, glisemik indeks ve insülin indeks ile birlikte değerlendirilir.  

Kedi ve köpekler için yüksek glisemik indeksli gıdalar arasında beyaz pirinç, mısır şurubu ve 

rafine karbonhidratlar (mutfak şekeri vb.) sayılabilir. Düşük glisemik indeksli gıdalara örnek olarak 

sebzeler, tam tane yemler, çoğu meyveler ve fiber içeren gıdalar verilebilir. Dolayısıyla, diyetteki fiberin 

mamalarda glisemik indeksi ayarladığı (düşürdüğü) ve diyabete faydalı olduğu söylenebilir. Orta 

düzeyde glisemik indekse sahip gıdalara örnek olarak bal ve patates verilebilir. Kedi ve köpekler için 

verilen glisemik indeks örnek ve dereceleri farklı hayvan türleri için (örneğin atlar için) aynı olmayabilir 

(Küçük, 2016). Dolayısıyla her hayvan türü kendi içinde değerlendirilmelidir.   

   

Cushings disease – hiperadrenokortisizm  

Hipofiz (pituitary) bezinde büyüme sonucu yüksek miktarda stres hormonu olan kortizol salgılanır. 

Beyinde hipofiz bezi, adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgılayarak böbrek üstü bezleri etkiler ve 

kortizol salınımına neden olur. Hipofizdeki büyüme, tümör veya farklı nedenlerden kaynaklanabilir. 

Kedilerde hastalık nadir görülürken köpeklerde yaygındır. Sadece USA’da her yıl 100.000 köpekte bu 

hastalık görülmektedir. Hastalık durumunda aşırı düzeyde kortisol salınır. Aşırı kortisol salınımı tüylerin 

dökülmesine, diyabetteki gibi çok yeme, çok su içme ve çok idrar yapmaya neden olmaktadır. Tüy 

dökülmesi ile birlikte deride kaşıntı olmaz ancak deri normalden daha incedir. Hipofiz bezinin daha fazla 

büyümesi sonucu beynin diğer kısımlarına baskı yaparak görme ve yürüme fonksiyonlarını olumsuz 

etkileyebilir ve diyabete neden olabilir. Bu hastalıkta tedavi için cerrahi müdahale, radyasyon ve ilaç 

uygulaması yapılır.     

Cushing hastalığında ilk yapılacak şey diyette sodyum düzeyini düşürmektir. Bu uygulama 

susamayı ve idrara çıkmayı azaltacak ve hipertansiyonu düşürecektir. Bu uygulama dolayısıyla böbrek 



 

 

ve kalbi koruyucu etkiye sahiptir. Hastalık ile mücadele ve korunma için diyetin yüksek protein, düşük 

fiber, düşük pürin ve düşük yağ içermesi önerilmektedir. Ayrıca Ca takviyesinin fazla olmaması ve 

mitotane isimli ilacın kullanılması durumunda K düzeyinin uygun olması önerilmektedir. Suyun temiz 

ve taze olarak sürekli hayvanlara verilmesi gerekir.      

 

Kedi ve köpekte immünolojik gıda alerjisi 

Gıda (mama) alerjileri immünolojik ve immünolojik olmayan reaksiyonlar olarak 2 farklı kategoride 

incelenmektedir. Bu başlık altında immünolojik reaksiyona neden olan gıda reaksiyonları (food allergy 

veya food hypersensitivity) detaylandırılacaktır. 

 Birçok boya ve yem katkı maddesinin alerjiye neden olduğu düşünülse de, gerçek alerjen 

maddeler moleküler ağırlıkları 10-70 kDa olan glikoproteinlerdir. Kedi ve köpekte alerjiye neden olan 

glikoproteinlerin özellikleri tam olarak bilinmemektedir. İşlenmiş ürünlerin (konserve gibi) taze 

ürünlere oranla alerjenik özellikleri daha fazladır.      

 Gıda alerjisi, mama tüketimi sonrasında immünolojik reaksiyonların oluştuğu bir problemdir. 

Antijen içeren gıda, bağırsak epitelinden içeri alındığında immun reaksiyona neden olur. Antijenleri 

karşılayarak küçük miktarda antijeni lenf dokuya sunan birimler M hücreleridir. Alınan antijen zararsız 

ise immun reaksiyonu önlemek amacıyla T hücreleri baskılanır. Ancak antijen zararlı ise bu durumda 

antijen spesifik immun reaksiyon oluşur ve IgM, IgG ve IgE üretilir. Alerjik proteinler vücuda alındığında 

2 adet IgE molekülünün bağlanmasında köprü görevi görerek mast hücreleri tarafından histamin 

salınımına neden olmaktadırlar. Histaminin salınması alerjik reaksiyonların tetiklenmesi demektir. 

Histamin, kan damarlarını genişleterek, deride kızarıklık, kaşıntı ve sindirim problemlerine yol açar. 

Ayrıca, IgE’lerin aktive ettiği mast hücreleri sitokin salgılar. Sitokin ise birkaç saatten birkaç güne kadar 

süre ile aşırı duyarlılık reaksiyonlarını (hypersensitivity) geciktirir. Belirtilen reaksiyonlar Tip I olup, 

insan ve hayvanlarda Tip II, Tip III ve Tip IV reaksiyon türleri de mevcuttur. Kedi ve köpeklerde Tip I, Tip 

III ve Tip IV reaksiyonları söz konusudur.     

Kedi ve köpeklerde gıdaya bağlı alerjiler genelde sindirim sistemi problemleri (ishal, kusma) ve 

kaşıntılı deri lezyonları şeklinde kendini gösterir. İmmun sistemle bağlantı bir dizi klinik belirtilerin 

görüldüğü alerji, kedi ve köpeklerde neredeyse %100 vakalarda kendini kaşınma ile gösterir. Kaşıntı 

genel veya otitis gibi lokal olabilir. Alerjinin köpeklerde görülen diğer semptomları sebore ve 

piyodermadır (irinli deri hastalığı). Sebore, yağ bezlerinin çalışma bozukluğuna bağlı deri hastalığıdır. 

Kedilerde alerji durumunda deri yangısı ile seyreden eozinofilik plaklar görülür.  Eozinofilik plaklar, 

karın ve baldırlarda yuvarlak ülserli lezyonlardır. Kedide ayrıca alerji durumunda kellik ve darı taneleri 

büyüklüğünde lezyonların oluştuğu dermatit şekillenir. Kellik genelde kaşınmaya bağlı olarak aşırı 

yalama (grooming) ile gelişmektedir. Deri lezyonlarının yanı sıra mama alerjilerinin %10-15’inde ishal 

ve kusma da görülür. Ancak alerjilerde deri lezyonları daha şiddetli seyrettiğinden dolayı bu durumda 

sindirim sistemi problemleri önemsiz kalır.   

Alerjik problemler genelde mevcut diyetin değiştirilmesi ile ortadan kalkar. Mamaların içerdiği 

işlem görmemiş (hidrolize olmayan) proteinler genelde alerji nedeni olarak kabul edilir. Süt, sığır eti ve 

tane yemler genelde daha çok alerjen olarak kabul edilirken, buğday, soya, tavuk eti ve mısır da alerjik 

etkili gıdalardır. Ancak bu konuda henüz çok keskin deliller mevcut değildir. Kısacası, bu gıdalar alerji 

için potansiyel risk oluşturmakta ancak bu gıdalar içinde bulunan hangi etken maddelerin alerjiye 

neden olduğu ve mutlak miktarları konusunda bilgiler henüz mevcut değildir. Protein kaynaklı alerjileri 

tedavi etmek veya önlemek için diyetlerde özel proteinler ve hidrolize proteinler kullanılmaktadır. 



 

 

Kedi ve köpeklerde alerjileri önlemek amacıyla bir protein türü olan hidrolize proteinler 

kullanmaktadır. Hidrolize proteinler, peptit ve amino asitlere parçalanmış (hidrolize olmuş) ürünlerdir. 

Hidrolize proteinler, uzun süre kaynatma ile, enzim kullanarak veya güçlü asit veya baz ile muamele 

sonucu elde edilirler. Yukarıda belirtildiği gibi normal proteinler vücuda alındığında 2 adet IgE 

molekülünün bağlanmasında köprü görevi görerek histamin salınımına neden olmaktadırlar. Ancak 

hidrolize proteinlerde bulunan peptitler ilgili köprü görevini yerine getirmek için molekül olarak kısa 

kalmaktadırlar. Dolayısıyla hidrolize proteinlerin histaminin salınmasını önleyerek alerjik reaksiyonları 

engellediği söylenebilir. Ancak hidrolize protein içeren diyetler pahalı olduğu gibi her zaman da alerjiyi 

ortadan kaldırmaya yetmeyebilir. Bu yüzden alerji durumlarında öncelikle alerjenik olmayan spesifik 

proteinlerin yedirilmesi denenmeli ve çözüm bulunamaz ise hidrolize proteinler devreye sokulmalıdır. 

Gıda alerjileri, gıda intölerans durumundan ayırt edilemez ve deriye uygulanan alerji testleri de 

güvenilir değildir. Ayrıca alerji testlerinin kan analizleri yoluyla teşhisi de kedi ve köpeklerde güvenilir 

değildir. Dolayısıyla gıda alerjisinin en önemli teşhisi, şüphe duyulan gıdanın belirli sürelerle hayvana 

yedirilerek reaksiyonların gözlenmesi ve ölçülmesidir. Ancak yedirilecek ürünlerin ticari firmalar 

tarafından aynı özellikte (aynı yem hammaddeleri kullanılarak) ve devamlı olarak üretilmesi önemlidir. 

Sindirim sistemi alerjilerinde ilgili gıdanın en az 2 hafta süre ile yedirilmesi, deri lezyonlarına neden olan 

alerjilerin ise en az 10-12 hafta süre ile test edilmesi (yedirilmesi) gerekir. Yedirme denemeleri sırasında 

alerjiye neden olduğundan şüphe edilen diyetin spesifik proteinlerini içeren gıdaları (balık, tavşan, 

kanguru, kuzu, geyik eti gibi) yedirilerek alerji reaksiyonlarının gözlenmesi gerekir.  

Alerji tedavisinde evlerde hazırlanan özel diyetler çözüm olabilir. Ancak evde alerjiye karşı 

hazırlanacak diyetlerde köpekler için sığır eti, buğday ve süt ürünlerinden, kediler için ise sığır eti, balık 

ve süt ürünlerinden kaçınmak gerekir. Bu konuda uygulanacak en iyi metot, ticari olarak satılan bir 

dengeli mamanın evde benzerinin hazırlanması ve protein kaynaklarını değiştirerek alerjinin 

önlenmeye çalışılmasıdır. Evde hazırlanacak diyetler için yukarıda bahsedilen yedirme sürelerine 

uyulmalıdır. Alerjinin diyet ile tedavisi sırasında normal zamanlarda kedi ve köpeklere ödül olarak 

verilen gıdalardan da sakınılmalı ve parazit tedavisinin yapılmış olduğundan emin olunmalıdır.  

Ticari olarak günümüzde hipoalerjik mamalar çok yüksek fiyatlardan satışa sunulmaktadır. 

Hayvan sahipleri bu pahalı ancak çözüm üreten mamaları büyük bir memnuniyetle tercih 

etmektedirler.  

 

Kedilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek gıdalar * 

Gıda türü Alerji görülme 
oranı, % 

Sığır eti 20,0 

Süt ürünleri 14,6 

Balık  13,0 

Kuzu eti 6,7 

Tavuk eti 4,5 

Tane arpa-buğday 4,5 

Katkı maddeleri 2,2 

Tavşan eti 1,0 

Yumurta  1,0 

Diğer**  11,0 

Ticari mamalar*** 24,8 

*Verlinden ve ark. (2006)’dan adapte edilmiştir. 



 

 

**Penisilin, iç organ, glüten gibi özel maddelerden oluşmuştur. 

***Kuru veya konserve mamalar. Bu mamalarda özel bir alerjen tespit edilmemiştir.  

 

 

Köpeklerde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek gıdalar* 

Gıda türü Alerji görülme 
oranı, % 

Sığır eti 36,0 

Süt ürünleri 28,0 

Buğday  15,0 

Yumurta  10,0 

Tavuk eti 9,6 

Kuzu eti 6,6 

Soya  6,0 

Domuz eti 4,0 

Balık 1,0 

Tavşan eti 1,0 

Konserve mama** 8,6 

Kuru mama** 6,0 

Diğer***  11,0 

*Verlinden ve ark. (2006)’dan adapte edilmiştir. 

**Kuru veya konserve mamalarda özel bir alerjen tespit edilmemiştir. 

***Çikolata, mısır, pirinç, bisküvi ve glüten gibi özel maddelerden oluşmuştur. 

 

 

 

Kedi ve köpekte immünolojik olmayan gıda alerjisi 

Kedi ve köpeklerde immün reaksiyonlara neden olmayan gıda alerjileri gıda intöleransı (food 

intolerance) olarak bilinmektedir. Gıda intöleransı grubu içinde, gıda aşırı duyarlılığı (idiosyncrasy), gıda 

zehirlenmesi (food toxicity veya food poisoning), anafilaktik gıda reaksiyonu, farmakolojik ve metabolik 

gıda reaksiyonları yer almaktadır. 

 Gıda aşırı duyarlılığı, bir gıdanın tüketildiğinde alerji benzeri semptomlara neden olması halidir. 

Gıda aşırı duyarlılığının gıda alerjisinden farkı ise immünolojik reaksiyonların olmamasıdır. Gıda 

zehirlenmesi, gıda içinde bulunan bir toksin veya bakteri-parazit tarafından kaynaklanır. Gıda 

zehirlenmelerine örnek olarak aflatoksinler ve Clostridium botulinum toksinleri verilebilir. Anafilaktik 

reaksiyonlar ilgili gıdanın tüketilmesi sonrasında anafilaksiye neden olan ancak immün reaksiyonlar 

oluşturmayan türdendir. Anafilaktik reaksiyonlara örnek olarak, bozulmuş ve yüksek oranda histamin 

içeren balık tüketilmesi sonrasında görülen semptomlar (kaşıntı ve yerinde duramama-öfori) verilebilir. 

Özellikle kedilere yedirilen kokuşmuş-bayat balıklarda bulunan yüksek orandaki histaminin alerjilere 

neden olabileceği düşünülmektedir (scombroid zehirlenmesi). Uzun süre beklemiş yoğurt ve balıkta 

bulunan histamin insanlar tarafından tüketildiğinde de alerjik reaksiyonlara (kızarıklık, kaşıntı) sebep 



 

 

olmaktadır. Ancak taze balık ve yoğurtta histamin bulunmadığından bu iki gıda birlikte rahatlıkla 

tüketilebilir. Metabolik reaksiyonlara örnek olarak laktoz intöleransı verilebilir. İnce bağırsaklardaki 

laktaz enzim aktivitesi yavru kedi ve köpekler büyüdüğünde önemli oranda azaldığından dolayı, yüksek 

miktarlardaki süt tüketimi içerdiği laktozun sindirilememesi nedeniyle ishallere neden olmaktadır 

(laktoz intöleransı).  

 

Kedi Alt Üriner Sistem Hastalığı (Feline lower urinary tract disease) (FLUTD) (Feline Urological 

Syndrome) (FUS) 

FUS ve FLUTD terimleri birbirlerinin yerine kullanılan ve kedilerde sistit (idrar kesesi yangısı), idrar 

taşlarının oluşumu ve kısmi veya tamamen üretranın tıkanması ile kendini gösteren bir problemdir. 

Üretranın tamamen tıkanması ölümle sonlanır. Klinik bulgular arasında idrar yaparken zorlanma, 

idrarda kan, uygun olmayan yerlere ve sık idrar yapma, idrar yaparken ağrı ve ağlama, genital bölgeyi 

yalama, huzursuzluk ve yemden kesilme olarak sayılabilir. Kedilerin %5-10’unda bu problem görülebilir. 

Hastalığın sebepleri arasında idrar yolları enfeksiyonları, nörolojik anormallik, neoplazi ve anatomik 

defektler de sayılabilir.  

Kedi Alt Üriner Sistem Hastalığında üretrada daha çok sturivit ve kalsiyum oksalat olmak üzere 

2 tür taş oluşmaktadır. Farklı mineral içeren taşlar da oluşmaktadır. Her iki tür kristal de üriner sistemde 

irritasyon, yangı ve kısmen veya tamamen tıkama yapar. Üretranın anatomik yapısı gereği (dar ve daha 

uzun) erkek kedilerde ve kastre edilen kedilerde bu problem daha fazla görülür. 

Alkali karakterdeki (pH 7 ve üzeri) mamalar ile besleme sonucunda sturivit kristallerinin 

(magnezyum amonyum fosfat) artması söz konusudur. Kuru mamalarda kullanılan yüksek orandaki 

sebze ve tane yemler idrarın alkali olmasına neden olmaktadır. Tane yem temelli kedi diyetleri 

potasyum gibi baz (alkali) oluşturan katyonları yüksek oranda içerir. Bu durumda da idrar alkali özellikte 

olur ve ürolit (idrar taşı) oluşumuma sebebiyet verir. Fazla miktardaki magnezyum, amonyum ve fosfat 

iyonları böbreklerde süzülürken alkali ortamda kristalize olurlar (taşlaşırlar). Bu kristallerin en önemlisi 

magnezyum amonyum fosfattır (struvite).  

Ete dayalı diyetlerde ise idrar asidik karakterdedir. Protein ağırlıklı kedi diyetinde proteinlerin 

katabolizması (parçalanması – degradasyonu) asit üretimine neden olur. Bu asidin üriner kanaldan 

atılması gerekir. Kaldı ki kediler asit özellikle idrarı atmaya alışkındırlar. İdrarları fazla oranda asidik olan 

(pH 6’nın altında) kedilerde üretrada kalsiyum oksalat kristallerinin oluşması söz konusudur. Kalsiyum 

oksalat kristalleri ise farklı formda idrar taşlarıdır. Bu tür taşlar (kristaller) yaşlı kedilerde daha çok 

görülür. Kalsiyum oksalat kristali bulunan kedilerin kanında kan Ca düzeyi yüksektir (hiperkalsemi).   

Ticari mamaların çoğunda asitlendirici anyonlar kullanılarak idrar taşlarının önlenmesi 

amaçlanır. Mamalardaki fazla miktardaki anyonlar paratroid hormonunu uyararak katyonların mobilize 

olmasını sağlar. Burada en önemli katyon kemiklerden mobilize olan kalsiyumdur. Uzun süreli aşırı 

anyon kullanımı kemiklerden fazla miktarda Ca mobilizasyonuna ve sonuç olarak kemik zayıflamasına 

neden olmaktadır. Hatta kedi diyetinde asitlendirici kullanımı kalsiyum oksalat kristallerinin 

presipitasyonuna neden olmaktadır. Yani alkali idrar taşı önlemek için mamalarda uzun süre 

asitlendirici kullanımı da yine başka formda idrar taşına (kalsiyum oksalat) neden olmaktadır. 

Dolayısıyla bu konuda bir elektrolit denge (balans) olması gerekir. Elektrolit balans ile ifade edilen (Na 

+ K – Cl) dir. Kedi idrar pH’sının 6,0-6,4 arasında olması gerekir. Aslında idrar yollarında kristal taşların 

oluşumu normal olup, küçük taşların idrar yoluyla atılmaması problem oluşturur. Dolayısıyla diyetteki 

manipülasyonların dışında su tüketimi ile tetiklenen sık idrar yapma, idrar taşlarından kurtulmanın 

önemli bir yoludur (Tisch, 2006b).        



 

 

Diyette yüksek orandaki magnezyumun FLUTD oluşumuna neden olduğu iddia edilmiştir. 

Ancak idrar pH’sına oranla diyetin Mg düzeyinin göreceli olarak hastalık oluşumuna katkısı çok daha 

azdır. Hastalığın oluşumunda daha çok Ca:P:Mg oranı önemlidir. İdeal diyetlerde Ca:P:Mg oranı 

1,3:1:0,06 olmalıdır. Ayrıca esansiyel olan minerallerden herhangi birinin eksikliğinde mineral 

dengesinin bozulması ve hastalığın ortaya çıkması muhtemeldir.  

Diyet değiştirme yoluyla sturivit kristalleri yok edilebilir. Ancak kalsiyum oksalat kristallerinin 

diyet ile yok edilmesi oldukça zordur. Üretranın steril bol su ile yıkanarak taşların elimine edilmesi de 

mümkündür. Tedavi edilemeyen kedilerde operasyonla taşların alınması uygundur. 

Hastalığın önlenmesinde kedilerin sık ve az miktarlarda mamalarla beslenmesi gerekir. 

Diyetlerin idrarı asitlendirici türden olmasına özen gösterilmeli ancak aşırı asidik diyetlerin de 

metabolik asidozise, böbrek fonksiyonlarının bozulmasına ve mineral dengenin bozulmasına yol 

açacağı unutulmamalıdır. Yüksek proteinli diyetlerin idrar pH’sını asitlendirme özelliği mevcuttur. 

Dolayısıyla dengeli ve yüksek proteinli bir diyetle bu tür bir hastalığı önlemek mümkündür. Konserve 

mamaları tüketen kedilerde kuru mama tüketenlere oranla daha az FLUTD görülmektedir. Bunun 

nedeni muhtemelen konserve mamaların daha fazla protein ve su içermesidir. Kedilere serbest olarak 

temiz ve soğuk su verilmesi hastalığı önlemede önemlidir. İdrarı dilue etmek için bol su içirmenin yanı 

sıra sodyum takviyesi yapılabilir. Ancak böbrek problemi yaşayan kediler için bu uygulama uygun 

değildir.  

 

Köpeklerde idrar taşları (Urolithiasis) 

FLUTD başlığında da belirtildiği gibi, idrar taşları genelde sturivit ve kalsiyum oksalat olarak şekillenir. 

Ayrıca ürat (urate) ve sistin (cysteine) taşları da oluşabilir. Bu problemlerin tedavisinde amaç taş 

türünden bağımsız olmak üzere idrarı dilüe etmek yani su alımını artırmaktır. Sturivit türü taşlar 

genelde dişi köpeklerde görülür. Sturivit türü taşlar genelde idrar kanalında üreaz aktivitesine sahip 

bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlarda rastlanır. Uygun diyet kullanarak taşların çözülmesinden öte 

ilgili enfeksiyonun tedavi edilmesi gerekir. Sturivit türü taşlar genelde diyetle çözüldüğü için çok 

komplike müdahalelere gerek kalmaz. Ancak kalsiyum oksalat taşları diyetle kolay çözünmediği için 

cerrahi operasyon ve lazer tedavileri ile alınmasını gerektirir. Kalsiyum oksalat taşlarının diyet ile 

tedavisinde, alkali diyetlerle beslemek, düşük oksalat içeren ve düşük proteinli diyetler kullanmak, su 

tüketimini teşvik etmek ve idrarı dilüe etmek için diyette sodyum oranını artırmak gerekir. Kalsiyum 

oksalat taşlarının tekrar etme olasılığı oldukça yüksektir (ilk yıl %33, 3. yılda %50). 

Ürat İdrar taşları genelde karaciğer hastalığı ile birlikte seyredebilir. Ancak Dalmatian ve English 

Bulldog ırkı köpekler ürat taşlarına karaciğer problemi yaşamadan da predispozedirler. Bu tür taşların 

tedavisi diyetle mümkün olup, düşük protein, düşük pürin ve alkali diyetlerle birlikte allopurinol isimli 

ksantin oksidaz inhibitörü kullanılması şeklinde tavsiye edilmektedir. Bu tür taşların tekrar etmesi 

yüksek ihtimalli olmasına rağmen diyetle tedavi oldukça kolaydır.  

Sistin, kükürtlü bir amino asit olmakla birlikte idrar yollarında birikerek idrar taşlarına da 

dönüşebilir. Sistin taşları renal tubular defekten kaynaklanmakta ve en sık olarak Dachshund, English 

Bulldog, French Bulldog ve Newfoundland ırklarında görülmektedir. Sistin taşlarının oluşma nedeni 

bilinmemekle birlikte kime hayvanların protein veya amino asitleri metabolize edemediklerinden 

dolayı bu taşların idrar yollarında biriktiği tahmin edilmektedir. Bu taşların diyetle çözünmesi de 

mümkündür. Ancak düşük proteinli diyet kullanılmasında özenli olunmalıdır çünkü kimi köpeklerde 

aminoasidüri ve karnitinüri bulunabilir.  



 

 

Genel karaciğer hastalıkları - Hepatik ensefalopati 

Karaciğer yetmezliklerinde veya hastalıklarında, bağırsaklardan emilen ve kanda dolaşan besin 

unsurları ve yan ürünlerinin karaciğere alınarak metabolize edilme yeteneği kaybedilir. Bu ürünler 

kanda birikerek metabolik ve klinik semptomlara yol açar. Bu ürünler kimi zaman nörolojik 

semptomlara da yol açar ki bu duruma hepatik ensefalopati denir. Bu durumda uyuşukluk (letarji), 

tuhaf görünüm ve diğer belirtiler ortaya çıkar. Diyetin yüksek oranda protein içermesi, durumu 

kötüleştirir. Yüksek protein karaciğerde amonyağa çevrilmekte ve amonyak ise hepatik ensefalopatinin 

tetikleyicisi olarak kabul edilmektedir. Ancak karaciğer problemi yaşayan hayvanlarda protein ihtiyacı 

karaciğer problemi yaşamayanlardan daha fazla olabileceğinden dolayı, diyette proteinin azaltılması 

yanlış bir uygulama olabilir. Bu yüzden ensefalopatili olmayan karaciğer problemlerinde uygun enerji 

ve yüksek kaliteli protein, hepatik rejenerasyonu da sağlamaktadır. Diğer bir ifade ile örneğin 

ensefalopatili köpeklerde, ensefalopatili olmayan köpeklerde olduğunun tersine karaciğerde amonyak 

ve diğer karaciğer toksinlerinin birikimini önlemek amacıyla diyette yüksek kaliteli protein oranı 

düşürülebilir. Et kaynaklı proteinler, süt ve bitkisel kaynaklı proteinlerden daha fazla probleme yol 

açmaktadır. Dolayısıyla ensefalopatili hayvanlarda diyetteki proteinin daha çok yumurta ve peynirden 

kaynaklanması veya vejetaryen diyet uygulaması tercih edilmelidir. Diyetteki protein oranının 

azaltılması ise diğer bir stratejidir. Ancak protein miktarındaki kısıtlama protein yetersizliğine yol 

açmayacak türden olmalıdır. Kaldı ki karaciğer problemi yaşayan hayvanlar zaten iştahsızlık nedeniyle 

yeteri miktarda yem (protein) tüketememektedirler. Bu yüzden karaciğer hastalıklarında hepatik 

ensefalopati durumu yok ise protein kısıtlaması yapılmaz. Hatta kimi veteriner hekimler hepatik 

ensefalopatili karaciğer hastalarına yavaşça peynir gibi proteinlerden takviye yapmaktadır. Kan 

albümin düzeyini ölçerek verilen protein düzeyinin doğruluğu test edilebilir. Bu durumda aynı zamanda 

diyete çözünebilir fiber ve orta düzeyde fermente olabilen fiber katılması uygundur. Bu tür fiberlerin 

kolonda fermentasyonu sonucunda UYA’ler oluşur ki bu ürünler kolonun pH’sını düşürerek amonyağın 

bağırsaklardan emilimini azaltmaktadır. UYA ayrıca kolona taşınan amonyağın miktarını artırmaktadır. 

Bütün bu etkiler amonyağın karaciğere yük olmasını engellemektedir. Fiber hakkında detaylı bilgiler 

önceki başlıklarda verilmiştir. Günde 4-6 kez olmak üzere köpeklere mama yedirilmesi karaciğere bir 

anda yüklenilmesini önler. Karaciğer problemi yaşayan hayvanlar genelde iştahsız olduklarından dolayı 

yem tüketimi ve VKS gözlemleri ihmal edilmemelidir.  

Ensefalopatili olmayan kedi diyetlerinin yüksek enerjili ve yüksek proteinli olması gerekir. 

Elektrolit dengesizliği ve kusmayı önlemek için yüksek kalori alıştırılarak verilmelidir. Kalorinin hızlı 

verilmesi sonucu ayrıca hipokalemi (düşük potasyum) oluşmaktadır. Karnitin takviyesi ve sıvı desteği 

yapılması da gerekir. Ensafalopatili kediler için diyet proteini bir miktar azaltılabilir.  

Köpek diyetlerine taurin ve antioksidan vitaminlerin (E ve A) katılması oksidatif zararı minimize 

eder. Bakır düzeyi karaciğerde çok yükseldiğinden dolayı köpek diyetlerinde bakırın azaltılmasında da 

fayda bulunmaktadır.   

Karaciğer problemleri maalesef genelde daha da kötüye gider. Ancak hayvanların bireysel 

direnci, veteriner hekimin uygun tedavileri kullanması ve diğer faktörler bir araya geldiğinde başarı 

artar. 

 

Hepatik lipidozis (Feline hepatic lipidosis) (Yağlı karaciğer semptomu) 

Hepatik lipidozis, kedilerde karaciğerde aşırı yağ (trigliserit) birikimine bağlı olarak karaciğer 

fonksiyonlarının bozulması durumudur. Tedavi edilmediği durumda ölümle sonuçlanan hepatik 

lipidozis, beslenmeye bağlı, metabolik veya karaciğerin toksik hasarı sonucu şekillenebilir. Genellikle 



 

 

şişmanlık, diyabet, hipertroidizm, kalp problemleri, böbrek hastalıkları, FLUTD, kronik üst solunum 

hastalıkları, kanser ve pankreatit ile birlikte seyreder. Ancak hastalık neredeyse tamamen şişmanlık ile 

birlikte görülür. Stres (diyet değişimi, birlikte seyreden hastalıklar, çevre-ortam değişiklikleri, iştahta 

azalma), hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. Ancak vakaların %50’sinde durum 

idiyopatiktir yani sebebi tam olarak bilinmez.  

Ayrıca, önceki başlıklarda bahsedildiği üzere hepatik lipidozis uzun süren açlık sonucunda da 

gerçekleşir. Uzun süren açlık durumunda vücuttaki yağ rezervleri sökülerek enerji sağlamak için 

karaciğere gelir. Ayrıca kedilerde uzun süren açlık durumunda vücuttaki proteinler de enerji elde etmek 

üzere karaciğerde metabolize olur. Bu durumda vücut rezervlerinden sökülerek karaciğere gelen yağlar 

enerji elde edilmesi için metabolize olurlar. Ancak karaciğer, bu kadar yüklü miktarda yağı metabolize 

ederek tekrar kana salmakta yetersiz kalır. Bu durumda karaciğerde fazla miktarda yağ birikir. Yani 

trigliseritler kullanılabilir yağlara dönüştürülemez ve trigliseritler karaciğerde birikir. Hepatik lipidozis 

genelde yaşlı ve şişman kedilerde ve stres nedeniyle uzun süre aç kalma (günler-haftalarca) sonucu 

şekillenmektedir. Dolayısıyla bu hastalığa maruz kalan kediler önemli oranda kilo ve kas kütlesi 

kaybeder. Bu hastalığın semptomları arasında pıhtılaşmada gecikme, mide-bağırsak ülserleri, 

dehidrasyon, kusma, karaciğer fonksiyonlarının bozulması nedeniyle beyin fonksiyonlarının aksaması 

(ensefalopati) ve sarılık (jaundice) sayılabilir. Beyin fonksiyonlarının aksaması nedeniyle aşırı uyuşukluk 

ve depresyon görülebilir.  

Hastalığın teşhisi için karaciğer hasarının ipuçları araştırılmalıdır. Bu manada ALT, AST ve SAP 

enzim aktiviteleri yükselmiş durumdadır. Kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucu açığa çıkan 

bilirubin karaciğer hasarı nedeniyle temizlenmediği için kanda yükselir. Kanda kolesterol ve amonyak 

düzeyleri de karaciğer hasarı nedeniyle yükselir. Safra asidi testleri anormal değerlerdedir. Kediler bu 

durumda anemik olabilirler. 

Tedavide besleme takviyesi anahtar niteliğindedir. Kediler 3-6 hafta süreyle yüksek protein ve 

enerji içeren diyetlerle beslenmelidir. Hasta kedilerde iştah kaybı yaşandığından dolayı iştahı artırmaya 

yardımcı olan diazepam vermek faydalı olmaz. Bu durumdaki kedilerin tüple beslenmesi en uygun olan 

yöntemdir. Dehidrasyon için sıvı tedavisi, pıhtılaşma için vitamin K, iştah için tiyamin, mide ülserleri için 

antasitler, ensefalopati için neomisin veya metronidazol ve strese bağlı olarak immun sistemin 

baskılandığı gerçeği ile amoksisilin gibi antibiyotikler kullanılabilir. Yoğun besleme ve klinik tedaviye 

rağmen bu hastalığa yakalanan kedilerin %35’i karaciğer hasarının irreversibl olması nedeniyle 

ölmektedir. Dolayısıyla koruyucu önlemler, stresin azaltılması, kedi sahiplerinin özeni hastalığın 

önlenmesinde önemlidir (Cornelius ve ark., 2000).  

 

Kronik böbrek hastalığı (Chronic Kidney Disease) 

Kronik böbrek hastalığı 2 aydan daha fazla süre ile devam eden ve yıllar boyunca süren vakalar için 

kullanılmaktadır. Birçok metabolik problem ve hipertansiyon kronik böbrek hastalığına neden olabilir. 

Protein metabolizması sonucu oluşan nitrojen ürünlerinin temizlenmesi (elimine edilmesi), sodyum, 

potasyum ve fosfor regülasyonundaki bozulma, vitamin D metabolizmasındaki aksaklıklar ve genellikle 

iştahsızlık böbrek problemine neden olmaktadır. Bu problem karşısında izlenecek besleme stratejileri 

böbrek tarafından atılması zor olan metabolik ürünlerin böbrek üzerindeki yükünün azaltılmasıdır. İlk 

yapılması gereken su metabolizmasının düzenlenmesidir. Her şartta (poliüri, oligoüri, anüri) su, 

hayvanların önünde sürekli taze ve temiz olarak bulundurulmalıdır. Kronik böbrek hastalıklarında diyet 

olarak yapılması gereken fosfor ve proteinin kısıtlanması, balık yağı kaynaklı omega-3 yağ asitlerinin 

(EPA ve HDA) takviye edilmesi, B vitaminleri takviyesinin yapılması, alkali diyetle besleme yapılması ve 

kedilerde potasyum takviyesidir. Ayrıca diyette orta düzeyde fermente olabilen fiber kaynaklarının 



 

 

bulunması üre atılımının bağırsaklar yolu ile gerçekleşmesini sağlamakta (böbrek yükünü hafifletir) ve 

enterik diyalizi (kanın süzülerek temizlenmesi) kolaylaştırmaktadır. Diyetlere ayrıca antioksidan 

katılmalıdır. Kolay sindirilen yağ ve karbonhidratların enerji kaynağı olarak diyette bulunması da 

önerilmektedir.  

Böbrek diyeti olarak tanımlanan içerikte düşük protein ve düşük fosfor bulunmaktadır. Diyette 

düşük oranda ancak kaliteli protein kaynakları kullanılır. Kalitesiz protein kaynakları böbrekte daha 

fazla atık yan ürünler oluşmasına ve bu ürünlerin de böbrekten atılması için böbreğe daha fazla yük 

(çalışma) bindirmesine neden olmaktadır. Yumurta ve et proteinleri kaliteli olarak değerlendirilirken, 

tane yem kaynaklı proteinler kalitesiz olarak kabul edilmektedir. Proteini düşük diyetler daha az lezzetli 

olduğundan kedi ve köpekler tarafından sevilerek tüketilmezler. 

İştahsızlık ve yükselen potasyum (K) kaybı sonucu vücutta hipokalemi (düşük potasyum) 

şekillenir. Düşük potasyum kedi ve köpekte zayıflığa neden olur. Potasyum glukonat veya potasyum 

sitrat ağız yoluyla verilebilir. Ancak asitleştirici etkisi nedeniyle potasyum krorid önerilmez. 

Böbrek diyetinde fosforun düşük düzeyde kullanıldığı belirtilmiş idi. Fosfor, böbreklerin hasta 

olması durumunda böbreklerden atılmadığı için kanda birikir. Bu yüzden kronik böbrek hastalarında 

fosfor kısıtlamasına gidilmesine gerek duyulur. …. Böbrek diyeti düşük fosfor ve normal düzeyde Ca 

içerir. Böbrek diyetinin tüketildiği dönemlerde kan P düzeyi hala yüksek ise bu durumda P bağırsaklarda 

bağlanarak dışkı yoluyla atılır. Bağırsaklarda fosfor-bağlayan maddeler arasında alüminyum karbonat, 

alüminyum hidroksit, kalsiyum asetat, kalsiyum karbonat ve kalsiyum sitrat sayılabilir. Böbreklerde Ca 

ve P nin bağlanarak böbreklerde presipite olmasını engellemek amacıyla kalsiyum içeren fosfor-

bağlayıcılar kan P düzeyi normale dönünceye kadar kullanılmamalıdır. İlave Ca’ya gerek yoktur. Ancak 

kan Ca düzeyi düşük ise bu durumda P düzeyi normalleştikten sonra Ca ilavesi yapılmalıdır. ….. 

Kronik böbrek hastalarında kimi zaman asidik kan pH’sı (asidozis) rapor edilmiştir. Bu durumda 

asidoz tedavisi de yapılmalıdır. Hasta olan böbrekler sodyumu (Na) daha az oranda düzenleyebilir. 

Sodyum, kan hacmini ve basıncını düzenlemektedir. Fazla Na suyun tutulmasına (retensiyon), yetersiz 

Na ise dehidrasyona neden olur. Böbrek diyetinde Na düzeyi genelde düşük tutulur. Yemek atıkları 

fazla Na içerebileceğinden dolayı kedi ve köpeklere yedirilmemelidir.   

Böbrek diyetleri ticari olarak satışa sunulmaktadır. Pahalı ancak etkili olan bu diyetler hayvan 

sahipleri tarafından kabul görmektedir. Böbrek diyetleri bir uzman tavsiyesi (reçetesi) ile evde de 

hazırlanabilir. Kedi ve köpeklerde zorunlu durumlarda böbrek transplantasyonu yapılmaktadır.  

 

Böbrek problemi yaşayan kedi ve köpekler için tavsiye edilen böbrek diyeti* 

 Terapi için 
böbrek diyeti 

AAFCO 
minimum 
tavsiyesi 

Terapi için 
böbrek diyeti 

AAFCO 
minimum 
tavsiyesi 

 Köpek Kedi 
Protein, gr/1000 kcal 22-55 45 58-82 65 

Fosfor, gr/1000 kcal 0,4-1,2 1 0,8-1,35 1,25 

Sodyum,  gr/1000 kcal 0,4-1,2 0,2 0,5-1,0 0,5 

Potasyum, gr/1000 kcal 0,8-2,1 1,5 1,4-2,6 1,5 

EPA + DHA, gr/1000 kcal** 32-1200 ? 31-1910 ? 

*AAFCO (2016)’dan adapte edilmiştir. 

**EPA: Eikosapentaenoik asit, DHA: Dokosaheksaenoik asit. 



 

 

  

Kedilerde Sarı Yağ Hastalığı (Steatitis = pansteatitis = yellow fat disease) (vitamin E yetersizliği) 

Sarı yağ hastalığı kedilerde, ratlarda, domuzlarda, minkte (vizon) ve tay-sıpalarda görülür. Sarı yağ 

hastalığı kedilerde diyette fazla miktarda doymamış yağ ile beslemede, balık ile beslemede (tuna ve 

uskumru türü (mackerel), yeteri düzeyde antioksidan içermeyen yağlı (doymamış yağ içeren) diyetlerle 

beslemede ve acılaşmış yağ içeren diyetle besleme durumunda görülmektedir. Klinik semptomlar 

arasında; karın ve göğüste ağrı, ateş, depresyon, hareket etmekte isteksizlik, iştahsızlık, atikliğini 

kaybetme, deri altında set kıvamlı nekrotik yağ nodülleri ve nötrofili (kanda nötrofil lökositlerinin 

çoğalması) görülür. Yağ dokusunda biriken siroid (ceroid) pigmenti nedeniyle yağ dokuları sarı 

renktedir. Siroid pigmenti doymamış yağların peroksidasyonu sonucu oluşur. Yağ dokuda oksidatif 

zarar sonucu yangı oluşur. Daha çok genç ve şişman kedilerde görülür. Sarı yağ hastalığında kedilerin 

diyetine düşük düzeyde doymamış yağ asitleri katılmalı ve antioksidan takviyesi olarak 5-7 gün süreyle 

günde 10-20 mg vitamin E takviyesi yapılmalıdır.    

 

Yeni doğanlarda hipoglisemi 

Yeni doğanlar hipoglisemiden çok daha fazla etkilenir. Temel problem, enerji yetersizliğidir. Yeni 

doğanlarda glikojen depoları çok az olduğundan ve çabucak tükendiğinden dolayı glikoz seviyesi çabuk 

düşmektedir. Ayrıca yeni doğan enikler glikoz olmayan maddelerden glikoz elde etmek için 

(glikoneogenesis) yeteri enzim sistemine henüz sahip değillerdir. Hipotermi, hipogliseminin önemli bir 

belirtisidir. Hipotermi, sindirim kanalından besin madde emilimini yavaşlatır. Hipotermi ayrıca emme 

refleksini ve gücünü zayıflatır ve solunum güçlüğüne neden olur. Hipogliseminin önlenmesi amacıyla 

yeni doğan eniklere gereken süt ve enerji verilmelidir. Bu konuda gerek kedi gerek se köpek eniklerinin 

beslenmesi başlıklarında bilgi verilmiştir.   

                              

Kedi ve köpekte çikolata zehirlenmesi 

Çikolata köpekler için lezzetli bir gıda olmasına karşın, tüketimini izleyen birkaç saat sonra 

zehirlenmeye neden olmaktadır. Çikolatalı kek ve diğer kakao içeren gıdalar da zehirlenmeye neden 

olmaktadır. Köpekler için, toksik etkiye neden olan tiobromin (theobromine) isimli etken maddeyi 

içermeyen köpek çikolataları üretilmektedir. … 

 

Köpeklerde üzüm zehirlenmesi 

Köpeklerde yaş veya kuru üzümün yenmesi sonucu 5-6 saat içinde ishal, halsizlik, karın ağrısı, kusma, 

uyuşukluk (lethargy), ataksi ve iştahsızlık semptomları görülür. .. 

 

Kedi ve köpekte soğan ve sarımsak zehirlenmesi 

Kedi ve köpekler kurutulmuş, pişirilmiş, toz formunda veya taze formdaki (yeşil veya kelle soğan) 

soğana karşı duyarlıdır. Köpeklerde daha fazla görülmesine rağmen kediler zehirlenmeye daha 

duyarlıdır. .. 

 


