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Golden Retriever köpek ırkı ile sahiplenilmiş sokak köpeklerinin problem çözme 
yeteneklerinin karşılaştırılması 

Comparison of Problem Solving Abilities of Golden Retrievers and Owned Stray Dogs 

 

Özet: Evrimsel açıdan ele alındığında, evcil köpek (Canis familiaris) evcilleşme sürecinde gelişen 

insana benzeyen sosyal kognitif yetenekleri nedeni ile diğer hayvan türleri arasında özel bir konuma 

sahiptir (Hare ve ark., 2002; Miklosi ve ark., 2003; Parker ve ark.. 2004; Kubinyi ve ark.. 2007; Viranyi 

ve ark., 2008). Yakın zamana kadar yürütülen çalışmalarda, evcil köpeğin (Canis familiaris) insan 

benzeri iletişim yetenekleri ile evcil köpeğin atası olan kurtlarınki (Canis lupus) karşılaştırılmış ve 

insana bağımlı olarak problem çözmede sosyalleştirilmiş yetişkin kurtların bile yavru köpekler kadar 

başarılı olmadığı gösterilmiştir (Hare ve ark., 2002; Miklosi ve ark., 2003; Viranyi ve ark., 2008). 

Köpeklerin problem çözmedeki bu başarıları, bir çok çalışmada evcilleştirme hipotezine 

dayandırılmıştır (Hare ve ark., 2002; Kubinyi ve ark.. 2007). Bu hipoteze göre, köpekler evcilleştirme 

sürecinin sonucu olarak insana benzer sosyal kognitif yetenekler kazanmışlardır (Hare ve ark., 2002; 

Hare ve ark., 2005; Udell ve ark., 2008). Dahası yürütülen çalışmalarda, köpeklerin problem çözme 

yetilerinin kognitif yeneklerinden ziyade insana olan bağlılıkları ile orantılı olarak arttığı öne 

sürülmektedir (Miklosi ve Csanyi, 1997). Bu hipotezler önemli bir soruyu gündeme getirmektedir: 

“Nesiller boyu insanlardan sakınarak yaşamaya alışmış sokak köpekleri sahiplenildikleri zaman karar 

verme yetileri insanlara olan bağlılıklarından ne derece etkilenmektedir?”. 

 

Günümüze kadar yürütülen çalışmalarda köpek ırkları açısından problem çözme yetileri açısından 

farklılıklar ortaya konulmuş olmakla birlikte, herhangi bir ırka ait olmayan sokak köpeklerinin problem 

çözme yetilerini değerlendiren bir çalışma henüz mevcut değildir. Sokak köpeklerinin sahipleri ile olan 

ilişkilerinin ırk köpeklerden farklı olup olmadığı ve bağımlı/bağımsız problem çözme yetilerinin ne 

derece olduğu literatürde eksik olan konulardır. Yürütülen çalışmada, bu konular ilk defa araştırılmış ve 

davranış fizyolojisi kullanılarak köpeklerde zeka ve saf ırk arasındaki bağlantı ilk kez incelenmiştir. 

 

I. Amaç ve Kapsam 

Proje dahilinde, nesiller boyu insan odaklı yaşamaya alışmış modern Avrupa ırkına ait köpeklerle 

(Golden Retrieverlar), insanlardan sakınarak yaşamaya alışmış kırma sokak köpeklerinin bağımsız 

problem çözme yetileri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, uygulanan testlerde köpeklerin davranışları analiz 

edilerek köpeklerin hayvan sahibine olan bağlılığı ve bu bağlılığın problem çözme yetenekleri üzerinde 



herhangi bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, hayvan sahiplerine uygulanan bir anket 

aracılığı ile köpek sahiplerinin köpeklerine olan tutumları değerlendirilerek köpeğin test sırasındaki 

davranışları ve köpek sahibinin köpeğine karşı olan genel tutumu arasındaki ilişki de incelenmiştir. 

 

II. Materyal ve Yöntem 

Deney öncesi, hayvan sahiplerinden köpeklerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amacı ile 15 

sorulu bir anketi cevaplandırmaları istenmiştir. Hayvan sahibinin anket sorularını cevaplandırmasından 

sonra köpek ve sahibi iki aşamalı bir teste tabi tutulmuşlardır. Deneyin tamamı, kapalı video kamera 

sistemi ile kayıt altına alınmıştır. 

 

Testin birinci aşamasında, köpek ve sahibi yabancı bir ortama alınmıştır. Testin yapılacağı yabancı 

ortam, içinde iki adet sandalye, bir masa, içinde canlı hamster bulunan bir hamster kafesi, zeminde 

plastik kap ve gereçlerden oluşan ve zemini 30x30 cm2’lik karelere bölünmüş kapalı bir odadır. Köpek 

ve sahibinin odaya girmesini takiben, hayvan sahibi kendisi için belirlenmiş sandalyeye oturarak  

köpeğini serbest bırakmıştır. Bir dakikanın sonunda, müzik seti aracılığı ile hayvan sahibine iki kere 

köpeği ile oynamasına ve köpeği ile iletişime geçmeden yürümesine ve pencereyi açmasına yönelik 

komutlar vermiştir. Testin beşinci dakikası, deneyi uygulayan kişi odaya girerek, köpek ve sahibini 

selamlamışve hayvan sahibinin karşısına oturarak ve köpek sahibine kek ikram etmiştir. Sonrasında 

deneyi uygulayan kişi, ses kayıdından kendisine yöneltilen komutları uygulamıştır. Testin ilk aşaması 

toplamda 10 dakika sürmüştür. 

 

Testin ikinci aşamasının amacı köpeğin problem çözebilme yetisinin değerlendirilmesidir. Bu 

aşamada, köpek ve sahibi dört m2’lik bir bölmeye alınmıştır. Test esnasında, köpek sahibi, köpeğinin 

tam arkasında durmuş ve köpeğine herhangi bir sesli veya fiziksel müdahalede bulunmamıştır. Deneyi 

uygulayan kişi, bölmenin dışında tam karşılarında olacak şekilde oturmuştur. Her iki taraf tel bir 

bariyerle ayrılmıştır. Köpek ve deney uygulayıcısının arasında üçünün kulpu uygulayıcıya üçünün ise 

köpeğe bakacak şekilde içinde yemek bulunan 6 tava mevcuttur. Deney uygulayıcısı, her 30 saniyede 

bir kendine yönelik kulplar aracılığı ile bir tavayı çekerek içindeki peyniri almış ve kendine ait tavaların 

manüplasyonlarının bitmesi ile köpek sahibinden köpeğini tavaları manipüle etmesi için 

cesaretlendirmesini rica etmiştir. 

Deney sonucunda değerlendirilmiş olan parametreler şunlardır: 

 

Yabancı ortam testi: 



1. Keşif için harcanan süre (saniye) 

2. Hayvan sahibi ile oyun sırasında harcanan süre (saniye) 

3. Dinlenme için harcanan süre (saniye) 

4. Dinlenme sırasında hayvan sahibi ile köpek arasındaki ortalama mesafe (skorlama: 0=fiziksel 

kontakt, 1=1 m içerisine, 2= 2 m içerisinde, 3=3 m içerisinde, 4= 3 m’den fazla) 

5. Sahibini takip sırasında harcanan süre (saniye) 

6. Yabancı kişi ile oyun sırasında harcanan süre (saniye) 

7. Dinlenme dırasında yabancı kişi ile köpek arasındaki ortalama mesafe (skorlama: 0=fiziksel kontakt, 

1=1 m içerisine, 2= 2 m içerisinde, 3=3 m içerisinde, 4= 3 m’den fazla) 

8. Yabancı kişiyi takip sırasında harcanan süre (saniye) 

 

Problem-çözme testi: 

1. Birinci manipülasyona kadar geçen süre (saniye) 

2. Hayvan sahibine bakma sayısı 

3. Hayvan sahibinin teşviki olmadan yenilen tava sayısı 

4. Hayvan sahibinin teşviki ile yenilen tava sayısı 

 

 

III. Analiz ve Bulgular 

Yabancı ortam testinde, her iki grup köpek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Ancak sokak köpeklerin, keşif için daha fazla süre harcarken Golden Retriever ırkı 

köpeklerin zamanı dinlenme ağırlıklı geçirdiği gözlemlenmiştir. Dinlenme sırasında hayvan sahibi ile 

köpeği arasındaki ortalama mesafe ve yabancı kişi ile köpek arasındaki ortalama mesafe açısından da 

her iki grup için anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

 

Problem çözme testinde, genel olarak her iki grup köpek de anksiyeteye ilişkin davranışlar sergilemiştir. 

İki adet sokak köpeği probleme aktif olarak katılmış ve çözmüştür (% 13.0). Golden Retriever ırkına ait 

köpeklerde ise problemi çözen olmamıştır. Hayvan sahibine bakma sayısı açısından da istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark elde edilmemiştir. 

 

Anket değerlendirmelerinin sonucunda sadece “Köpeğinizle ne kadar ve ne konuşursunuz?” ve 

“Köpeğinizle nasıl ve ne sıklıkla oynarsınız?” sorularına verilen cevaplarda istatistiksel olarak anlamlı 



bir fark ortaya çıkmıştır (p ˂ 0.05). Buna göre, Golden Retriever sahipleri ağırlıklı olarak köpekleri ile 

her gün oyun oynadıklarını belirtirken (n=14), sokak köpeği sahipleri ağırlıklı olarak “hiç bir zaman 

(n=5)” ve “düzenli olarak ama her gün değil (n=6)” cevabını vermişlerdir. Yine Golden Retriever 

sahipleri ağırlıklı olarak köpekleri ile hergün konuştuklarını belirtirken (n=8), sokak köpeği sahipleri bu 

soruya ağırlıklı olarak “düzenli olarak” (n=6) yanıtını vermişlerdir. 

 

IV. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada elde edilen veriler, sahiplerine bağlılık yönünden Golden Retriever ırkı köpekler ile sahipli 

sokak köpekleri arasında bir fark olmadığını göstermiştir. Test ortamında sergiledikleri davranışlar göz 

önünde bulundurulduğunda, sokak köpeklerinin keşif davranışlarının daha gelişmiş olduğu ancak 

ortama adaptasyonunun Golden Retrieverlardan daha uzun sürdüğü tespit edilmiştir. Her iki ırk 

köpekler de problem çözme testinin uygulandığı ortamda stresle ilişkili davranışlar sergilemiştir. 

Sosyalizasyon dönemlerini  uygunsuz koşullarda geçiren sokak köpekleri için bu durum normal

olmakla birlikte Golden Retrieverların benzer davranışları sergilemesi Türkiye’deki sahipli köpeklerin 

uygun şekilde sosyalizasyonu açısından soru işaretleri doğurmaktadır. İlerideki çalışmalarda, değişik ırk 

köpeklerin sosyalizasyon dönemleri ve benzer ortamdaki davranışları ile problem çözme konusundaki 

becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinin bu konuya ışık tutacağı düşünülmektedir. Hayvan 

sahiplerine uygulanan anketler, Golden Retriever sahiplerinin genel olarak köpekleri ile daha çok 

iletişim kurma çabasında olduklarını ancak genel tutumlar açısından her iki grup arasında önemi bir 

fark olmadığını göstermektedir. 

  

V. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar 

Ülkemizde sokak köpekleri önemli bir sosyo-ekonomik problemdir. Bu problemin çözümü ise 

ancak sokak köpeklerin kısırlaştırılarak sahiplendirilmesi ile mümkündür. Sokak köpeklerinin ev 

ortamına uyumları kanıtlanmış olmakla birlikte (Salgırlı ve ark., 2014), sahiplerine bağlılıkları ile 

ilgili bir çalışma literatürde henüz mevcut değildir.  Mevcut çalışmada, sahipli sokak sokak 

köpekleri ile Golden Retrieverların sahiplerine bağlılıklıkları ve problem çözme yetenekleri 

açısından bir fark olmadığının gösterilmesi sokak köpeklerinin sahiplendirilmesine yönelik projeleri 

desteklemesi açısından önem arz etmektedir.  

VI. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler 

VII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 
Katkıları 



Mevcut proje sayesinde, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Davranış 

Ünitesi’ne kamera sistemi kurulmuştur. Davranış fizyolojisi ve etoloji alanında yürütülen 

çalışmalarda, değerlendirmenin objektif olabilmesi açısından davranışın kayıt altına alınması ve 

sonrasında ikili kör sistemde yapılan video analizleri önem taşımaktadır. Ayrıca kurulmuş olan bu 

sistem sayesinde, uzun soluklu olan davranış terapilerinin sağlıklı bir şekilde takibi decmümkün 

olacaktır.  
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 NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu 
Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte 
sunulacaktır. Sonuç raporunda proje sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya 
AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli 
dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular 



bölümleri yerine kabul edilir. 

 



 



 

 


