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Iş bu sözleşme aşağıdaki 7 şarttan oluşmaktadır. 

1- “Erkek köpeğin” ve “Dişi Köpeğin” sahipleri, köpeklerinin sağlıksal bir problemlerinin olmadığını ve aşılarının tam olduğunu 
peşinen kabul eder. “Misafir köpek” sahibi tarafından, “Ev sahibi” köpeğin evine teslim edilir. “Misafir köpek” misafir olduğu süre 
zarfında sağlıksal ve temel ihtiyaçları Ev sahibi tarafından karşılanır. Herhangi bir acil durumda mutlaka taraflar birbirine 15 dk 
içinde haber vermek zorundadırlar. Çiftleşme gerçekleştikten sonra “Ev sahibi”, misafir köpeği, “Misafir köpek” sahibine teslim 
etmek zorundadır. “Misafir köpek” sahibi köpeğini gelip teslim alır.  

2- Çiftleşmeden 4 hafta sonra “Erkek Köpek Sahibi”, “Dişi Köpeği” veteriner kliniğinde ultrason kontrolü yaptırır ve yazılı sonuç alır. 
3- Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası tüm masrafları “Ultrason” hariç Dişi Köpek Sahibi karşılar. 
4- Yavru köpek paylaşımı belirlenmesi doğumdan sonra 5. Hafta yapılır. Köpek sahipleri paylaşım için yavruları belirlenmeden hiçbir 

yavru için rezerve ve sahiplendirme işlemi yapılamaz.  
5- Yavru paylaşımı şu şekildedir. 

a. 1 sağlıklı yavruda, yavru dişi sahibinindir. 
b. 2 sağlıklı yavruda, 1 tane dişi sahibine, 1 tane erkek sahibine verilir. Seçim hakkı dişi sahibinindir. 
c. 3 sağlıklı yavruda, 2 tane dişi sahibine, 1 tane erkek sahibine verilir. Seçim hakkı erkek sahibinindir. 
d. 4 sağlıklı yavruda, 3 tane dişi sahibine, 1 tane erkek sahibine verilir. Seçim hakkı erkek sahibinindir.  
e. 5 sağlıklı yavruda, 3 tane dişi sahibine, 2 tane erkek sahibine verilir. Seçim hakkı 1 tanesi erkek, 1 tanesi dişi 

sahibinindedir. 
f. 6 sağlıklı yavruda, 4 tane dişi sahibine, 2 tane erkek sahibine verilir. Seçim hakkı 1 tanesi erkek, 1 tanesi dişi 

sahibinindedir. 
g. 7 sağlıklı yavruda, 5 tane dişi sahibine, 2 tane erkek sahibine verilir. Seçim hakkı 1 tanesi erkek, 1 tanesi dişi 

sahibinindedir. 
h. 8 sağlıklı yavruda, 5 tane dişi sahibine, 3 tane erkek sahibine verilir. Seçim hakkı erkek sahibinindir. 

6- Yavrular anne sütünden ayrıldıktan sonra (8-12 hafta) ancak babalık hakkı için köpek alınabilir. Bu süreden önce “Erkek Köpek  
Sahibi” yavruları talep edemez. Haftada 1 kez ve önceden haber verilmesi doğrultusunda “Erkek Köpek Sahiibi” yavruları görme 
hakkına sahiptir. 5 ve üzeri yavruda “Erkek Köpek Sahibi” mama desteği yapar. 

7- Sözleşmenin maddelerine uyulmamasının tespiti halinde, sözleşmeye uymayan taraf, karşı tarafı bağlı olduğu ülkenin ve ilin 
mahkemelerince dava etme hakkına sahiptir. 

İş bu 7 maddeden oluşan sözleşmeyi okuduğumuzu, anladığımızı ve kabul ettiğimizi taahhüt ederiz. Yukarıda belirtilen 7 maddeye 
uyacağımızı peşinen kabul ve taahhüt ederiz. Aksi durumda 7. Maddede belirlenen ceza-i şarta tabii olduğumuzu Kabul ederiz.. 
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