
Kedi, Köpek Duruş  

ve  

Davranışları 



Aslında insanların kimi daha çok beğendiği açıkça ortada, sen herhangi bir 

yerde “kedi giremez” yazısı gördün mü  



İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla 

gelebilecek her yolla başkalarına 

aktarılmasıdır.Bu sürecin amacı 

; “anlaşılmaktır”. 

İletişim……………. 



İletişim kurmak için kedi ve köpekler ne 

yaparlar……….. 

 Tıpkı bizim gibi ; 

 

   BEDEN   dillerini kullanırlar… 

 



   Köpekler ve kediler özellikle şu üç konuda kendilerini ifade 

ederler……. 

 Duygusal durumları. 

 Toplumsal İlişkileri. 

 İstek ve Arzuları. 

 



Köpekler… 



Baş dik 

kulak 

dik 

Ağız rahat bir 

şekilde,hafif açık 

Kuyruk rahat 

NEUTRAL RELAXED 

Ağırlık 4 ayak üzerine 

eşit olarak dağılmış 



Gözler 

büyümüş ve 

sabitlenmiş 

Kulaklar dik ve öne doğru 

Agız ve burun hafif 

gergindir,dudaklar 

dişleri gösterecek 

şekildedir.. 

Katı bir duruş 

vardır,ağırlık ön 

ayaklarda dır. 

Kuyruk 

kalkmıştır,katı ve 

sert bir hafif 

sallama 

Uyarılma 





Boyundaki tüyler  

kalkmış durumda  

olabilir 

ears erect, tilted 

forward 

Kuyruk kalkmış 

ve katıdır. 

Göz sabit bakar 

 konumdadır. 

dudaklar bükülüdür 

Dişler sert bir 

şekilde açık ve 

hırlama vardır 

Ağırlık önde 

toplanmıştır..öne şarj 

yapar durumdadır. 

AGRESİF 

SALDIRI 





Kulaklar geride Gözler yarı 

kapalı..açılır kapanır 

durumda 

Ağız neredeyse 

kapalı dil dışarı 

sarkık.. 

Kalkık pati 

Kuyruk çok 

hafif kalkık ve 

sallanır 

konumda 

İtaat etmeğe meyilli 



Kulaklar geride 

Yere yatar durumda 

Kuyruk 

rahattır..bacak 

arasında olabilir.. 

Baş geriye dönmüş 

durumda.. 

İtaat etmeğe meyilsiz 



Ben çok sakin ve uysalım 

 

 

- Kulaklar aşağıya doğru basıktır. 

 - Gözler biraz kısıktır.  

 - Dudaklar açıktır ve yüzde bir mutluluk ifadesi vardır. 

 - Diğer köpek veya insana burun sürter ve yalar. 

 - Köpek sırt üstü yere yatmış ve patiler göğüs hizasında 

yukarıya doğrudur. 

 - Daha çok evde yaşayan köpeklerde ve sokakta yaşayıp da bir 

çeteye mensup olmayan köpeklerde gözlenen beden dilidir. 

 



Kulaklar tam 

geridedir..gözler 

büyümüş ve 

sabitlenmiştir. 

Tüyler kalkık olabilir. Kuyruk aşağıda be 

gergindir. 

Hafif 

çömelmiştir..ağırlık arka 

bacaklardadır. 

muzzle tense, wrinkled 

Hırlama vardır ve dişler 

görünür durumdadır. 

DEFENSIVE AGGRESSION 



Sinirliyim yaklaşma 
 

 
- Kulaklar geriye doğru çekiktir.  
- Gözler bir noktada sabitlenmiştir. 
- Ağız dişler görünecek şekilde geriye doğru çekiktir.  
Hırıltılar çıkarabilir. 
- Vücut yüksek ve gergindir. Boyun tüyleri de kabarmıştır.  
- Kuyruk dik ve kabarıktır.  
- Köpek hırlar veya yüksek sesle havlar. 

 - İyi eğitilememiş ve sosyalleştirilmemiş köpeklere özgü bir 
davranış biçimidir. Evde ve sokakta yaşayan köpeklerde 
görülebilir. Bu tür köpekler çoğunlukla mutsuzdur.  
 

 



Anne yavrusunun başını ağzına alır gibi yapar koklar 

yalar… 

Yavru annesinin yanında 

yatar..çömelir.. 

mırıldanma..hafif 

inleme sesleri çıkarır. 

Kuyruk kıvrılmıştır 
Pati kalkık 

MATERNAL CORRECTION 





Kuyruk kalkmış  

geniş bir açı ile sallanıyor 

Kulaklar kalkık 

Gözeler berraktır 

Ağır açıktır..gerginlik 

yoktur dil dışarı sarkmış 

durumdadır. 

Köpek öne doğru meyilli 

ve sıçramaya hazırdır 

PLAY SOLICITATION 



Mutluluktan yerimde duramıyorum 

 
  

 - Kulaklar dik ve rahattır. 

- Gözler açık ve rahattır. 

- Ağız açık ve heyecandan nefes nefesedir.  

- Vücut oldukça hareketlidir. Sürekli bir sağa bir sola atlar ve 

yerinde duramaz. 

 - Kuyruk oldukça hareketlidir.  

 - Daha çok evde yaşayan köpeklerde ve tüm yavru 

köpeklerde gözlenen bir beden dilidir. 

 





Askerde Selamı…. 



Yarı kapalı gözler berraktır 

Kulaklar geride 

Kuyrk rahattır 

Kafa yukarı kalkık ve 

bir yalama pozisyonu 

vardır. 

Pati kalkmıştır 

GREETING BEHAVIOR 





Uyarılmış köpekte 

kulaklar dik konumdadır. 

Kulaklar uyumlu 

köpeklerde yatık 

GREETING POSTURE 





Havlama… 

 Orta düzeyde yenilenen havlama:sezinlenen kötü durumun 

bildirilmesi bahçeye giren hırsız gibi 

 Birkaç kere tekrarlanan duraklayarak devam edilen 

havlama:köpek şüpheleniyor ama tanımlayamıyor gelsen iyi 

olur diyor aslında .. 

 Uzun süren duraklı havlama:şikayet ediyor yalnız veya 

arkadaş arıyor 

 Kısa birkaç kez havlama:hoş geldin…demek istiyor 

 Bir seferlik kısa havlama:sıkılganlık belirtisi.. 

 Uzun kısa tiz havlamalar:canım acıyor… 

 Mırıldanarak havlama:hadi oyuna başlayalım… 



Hırlama…. 

 Derin hırlama ve havlama:Dişler gösterilmiş kulaklar dik 

kuyruk yukarıda…..savaşmaya hazır ve öfkeliyim 

göstergesidir. 

  Orta düzey hırlama havlama:kulak yatık dişler gösterilmiş ve 

kuyruk bacak arasında ise…endişe korku göstergesi 

kendinden emin ama savunmadan kaçmıyor. 

 Orta düzey hırlama..dişler gösterilmemiş..durumdan hoşnut 

değilim göstergesi….devam etme 

 Yüksek sesle hırlama ..dişler gösterilmemiş  

yavru köpeklerde görülebilen oyun dan zevk alma işareti… 

 



Kediler 



Gözler berrak ve hareketlidir.  

Göz bebekleri küçüktür. 

Kulaklar kalkık ve rahattır 

Baş aşağıda ve rahat bir konumdadır.. 

Kuyruk aşağıda ve belki de hafifçe sallanır 

durumdadır.. 

Neutral 





Gözler sabitlenmiş durumdadır.Kulaklar öne doğru 

ve sabitlenmiştir. Baş kalkık. 

Gergin bir vücut yapısı. Kuyruk kalkık ve gergindir. 

Kedi içinde bulunduğu durumu tartar ve 

değerlendir. 

Alert or Curious 





Gözle büyümüş ve oyun oynamak istediği yöne 

doğru sabitlenmiştir. Göz bebekleri ciddi anlamda 

büyümüş. Kulaklar öne doğru ve uyarılmış 

durmdadır. Baş eğik ve gergin konumdadır. 

Vücut aynen gergin. Kuyruk hafif rahat.. 

Frisky or Playful 





Gözler katı ve sabitlenmiş. Kulaklar yanlara doğru 

yönelmiş. Baş kalkmış ve boyun gergindir. Vücut ve 

özellikle batiler gergindir. Kuyruk gergin oynar 

durumdadır. 

Annoyance 





Gözler ser ve göz bebekleri oldukça 

büyümüştür.Kulaklar geriye doğru sıvanmış 

durumdadır. 

Baş kalkık asılı durumdadır.. Gergin bir vucut, sırt 

kalkık durumda ve tüyler kabarmıştır. Kuyruk gergin 

kalkmış ve kabarmış tüyler.kavga yada savunma 

durumunda geriye öne doğru hareketlenebilir.. 

Fear 





Gözler ser ve sabitlenmiş. 

Kulaklar yatık ve başın arkasına doğru-gergin. 

Baş aşağıda ve ağız açık durumdadır. Hırlama sesi 

olabilir.vücut gergin ve kıvrılmış durumda olabilir. 

Sırt kalkık ve vücut tüyleri kabarmıştır.. Kuyruk 

gergin kıvrık ve kabarmıştır.pençeler açık ve 

tırmalamaya hazır konumdadır.. 

Aggression 





Kedilerde bedensel temas.. 

 Kediler bıyıklarını bir yerlere ve sahibine sürmeyi severler. 

Vücutlarının çeşitli yerlerine dağılmış dış salgı bezlerinden 

salgılanan feromonlarla (kimyasal belirleyiciler) kendi yaşama 

alanlarının sınırlarını belirlemek veya iletişim kurmaktır. 

Kedinizin bıyıkları ve yanaklarını kaşımakla iletişim kurmak 

için ilk adımı atmış olursunuz.  



MIRLAMA VE MİYAVLAMA 

 Mırlama, her kedinin repartuarında olan bir iletişim biçimi olmasa 
da en yaygın olanıdır. Mırlamanın mekanizması hakkında çok şey 
bilinmiyor ancak mutluluğun, memnuniyetin göstergesi olduğu 
herkesçe kabul edilmiştir. Ancak bazı kedilerin ciddi boyutta hasta 
veya kızgın olduklarında da mırlamaya yakın bir ses çıkardıkları da 
biliniyor. 
 
Konuşkan kediler isteklerini ve şikayetlerini miyavlayarak dile 
getirirler. Vahşi hayatta miyavlama sadece yavrulara özgü bir 
karakterken evcilleştirme süreci içinde yetişkin kediler de bu 
iletişim yöntemine adapte olmuşlardır. Miyavlama tonu ve şiddeti 
ile birlikte kedinin miyavlarken ağzının aldığı biçim ve vücudunun 
duruş biçimi de kedinin ne anlatmak istediği ile yakından 
ilişkilidir. Tıslama, mırlamanın tam tersine kavgacı veya savunmacı 
bir yaklaşımın göstergesidir.  



Kediniz ne demek istiyor.. 

 Kulaklar arkada, vücut yere yakın tutuluyorsa kabahatinin 

farkında ve utanmıştır. 

 Baş omuzlarının içine gömülmüş ise kedinizin muhtemelen 

canı sıkılıyor demektir. 

 Kuyruğun ağır ağır sallanması can sıkıntısının bir belirtisidir 

 Baş aşağıda, burun karşıyı gösteriyor, beden yere yakın bir 

biçimde yürüyorsa, avını takip ediyordur. 

  Arka bacaklar kıvrılmış ve vücut yere yakın taşınıyorsa bu 

gerginlik ve ürkeklik belirtisidir. 

 Kediniz korktuğunda kuyruğunu kabartacaktır. 

 

 



 Hayvanın dikkatini çek 

Hayvan hırlarsa sakince ve yavaşça 

uzaklaşın...  

Uzun süreli göz kontağından kaçın  

Hayvana yavaşça yaklaş  

 Son yaklaşma  adımını o atsın 

Elinizin tersi hayvanı karşılasın 

vücut dilini okumaya çalışın  

Köpeğin elinizi incelmesine ve bunu 

bitirmesine izin verin sonraki aşamada 

kafasını okşayın yavaşça kulağının 

arkasına hareket ettirin ve kaşıma 

hareketi yapın...  


