
 

Köpek Eğitimi Kaç Aylıkken Başlar? 
Bu süre köpeğe göre değişmektedir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; 2.5 Aylık köpeklerde 
dahi mucize sonuçlar aldığımız bir gerçek! Köpeğiniz 2.5 Ayını doldurduktan sonra, Köpek 
Eğitim Uzmanının karakter testi yapıp, eğitim isteğine bakması gerekiyor. Bu süre ancak o 
zaman belli olabilir. Unutmamak gerekir; Her köpeğin eğitim çağı ve algılama süresi bir değil! 
Köpek eğitimi sabır ve sevgi isteyen çok özel bir süreçtir. 

• Köpeğinizle oyun oynayın, ona oyun oynamayı sevdirin. 

• Asla şiddet göstermeyin, poposuna gazete kağıdıyla vurmakla burnunun ucuna vurmak 

arasında hiç fark yok. Sakınnn!!! 
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Tuvaletini Her Yere Yapıyor! 
Eve geldiniz, bir baktınız evcil dostunuz her yere tuvaletini yapmış. Sinirleniyorsunuz ve ona 
kızıyorsunuz. Oysa ki tuvaletini yapmış, üstünden zaman geçmiş ve o sizin neye kızdığınızı 
anlamıyor. Korkmaya başlıyor sizden ve bu olay karakterini ciddi anlamda olumsuz olarak 
etkiliyor. Belki de ilerleyen zamanlarda çok korkak bir köpek olacak! 

• Tuvalet eğitimiyle alakalı problem yaşıyorsanız size yardımcı olabiliriz. 

• Köpeğinize bilmediği bir şeyi yapmadığı için kızmayın. 

• Tuvalet spreyi, ped vs. tarzı şeyler kullanmanıza hiç gerek yok.  

 

Evde Tuvalet Eğitimi Nedir? 
Tuvalet, özellikle yavru köpek alanların yaşadığı ilk ve en önemli sorundur. Köpek, evde 
tuvaletini nereye yapacağını bilmediği için, tuvaleti geldiğinde bölge ayırt etmeden, evde 
bulunduğu bölgede herhangi bir yere yapar. Yapılan araştırmalarda, sahiplenilen yavru 
köpeklerin, tuvalet problemi sebebiyle alınan yere geri verildiği ya da başka birine 
sahiplendirildiği ortaya çıkmaktadır. Aslında tuvalet alışkanlığı kazandırıldıktan sonra en ufak 
bir problem yaşanmamaktadır. Buradaki en kilit konu şudur; Köpek nereye tuvalet yapacağını 
bilmediği için, tuvaletini istenmeyen yere yaptığında ona kızmak, hem hiç bir işe 
yaramayacaktır hem de köpeğin karakterinin gelişimini olumsuz etkileyecektir.  

  

Neler Öğretiyoruz? 
Tuvaleti geldiği zaman uyarması, sizin isteğinize bağlı olarak, bulunduğu bölgede bir yere 
yapmasını ya da dışarıya (çimen,toprak) yapmasını sağlıyoruz. Köpek Eğitim Uzmanlarımız, 4 
seansta bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. 

 

Temel İtaat Eğitimi Nedir? 
Temel itaat eğitimi, köpek eğitimi paketlerinin başlangıcı ve temelidir. Evde köpek eğitimi 'nin 
ilk adımıdır. Temel itaat eğitimi tamamlanmadan ileri itaat eğitimi, alan koruma eğitimi ve 
diğer eğitimler yapılamaz.  
Köpekler sürü psikolojisi ile hareket ettiklerinden dolayı, yaşadıkları bölgede ya sürü lideri 
olurlar ya da sürü liderine itaat ederler. Temel itaat eğitiminde öncelikle köpekle köpek sahibi 
arasında süren liderlik savaşı sona erdirilir. Köpek, sahibinin liderliğini kabul eder ve ona saygı 
duyar. 
1-Bu eğitimden sonra köpeğinizi dışarı çıkarttığınızda kesinlikle tasmayı çekiştirmeden, hızınıza 
ya da yavaşlığınıza uyum sağlayarak sol diz hizanızda size eşlik eder. Siz durduğunuzda, 
köpeğinizde durur ve otur pozisyona geçer.Etrafında ne gelişirse gelişsin, sizden başka kimseyle 
ilgilenmez.  
2-Otur, yat, bekle komutu köpek sahiplerinin genelde en çok ihtiyaç duyduğu komutlardır. 
Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında ev içinde yalnız olduğunuzda, evinize misafir geldiğinde 
ya da dışarı çıktığınızda komutları ikiletmeksizin yerine getirir.  
3-Köpeğiniz yapmaması gereken bir davranışta bulunduğunda "Hayır" komutu ve doğru yaptığı 
bir davranışta "Aferin" komutunu öğrenir.  
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4-Sizin ya da bir başka kişinin üzerine atlama huyu ya da alışkanlığı bu eğitimden sonra ortadan 
kalkar.  
Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında tasmalı olarak tüm komutlarınıza uyar. Köpeğiniz bu 
eğitiminde sadece sizin komutlarınızı dinler, yabancılardan kesinlikle komut almaz. Aşağıda 

öğretilen tüm komutları inceleyebilirsiniz.  

Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında tasmalı olarak tüm komutlarınıza uyar. Aşağıda öğretilen tüm komutları 

inceleyebilirsiniz. 

Köpeğiniz de herhangi bir karakter ve davranış problemi yoksa(korkaklık,agresiflik, öfke vs.) 
ortalama 1 ayda eğitim başarıyla tamamlanır.  

Temel itaat eğitimini ırk fark etmeksizin tüm köpekler alabilir. 

 

Temel İtaat Eğitiminde Öğretilen Komutlar 
Takip(Yürü), Gel, Otur, Otur-Bekle, Yat, Yat-Bekle, Aferin, Hayır 

Takip(Yürü):  

Tasma ile sol bacak hizanızdan, sizin hızınıza ayak uydurarak yürümesi. Siz yürüdüğünüzde 
yürür, koştuğunuzda koşar, durduğunuz zaman durur ve oturur. 

Gezerken başka bir insan, köpek, kedi ya da dikkatini çekecek başka bir nesne gördüğünde 
tasmayı çekiştirmemesi. 

Otur: 

Otur komutu verdiğinizde köpeğiniz sol tarafınızda, bacak hizanızı geçmeyecek şekilde oturur 
pozisyona geçer. 

Otur-Bekle:  

Sık kullanılan komutlardan birisidir. Sırasıyla; Otur,Bekle komutlarını verdiğinizde, siz ikinci bir 
komut verene kadar köpeğiniz oturur pozisyonda bekler. 

Yat:  

Yat komutu verdiğinizde köpeğiniz sol tarafınızda yatar.  

Yat-Bekle:  
 
Sırasıyla; Yat,Bekle komutlarını verdiğinizde, siz ikinci bir komut verene kadar köpeğiniz yatar 
pozisyonda bekler. 

Aferin:  

Eğitimde ki en önemli komutlardan biridir. Doğru birşey yaptığında aferin komutunu 
kullandığınızda, köpeğiniz doğru bir davranışta bulunduğunu anlar. Ve o davranışı tekrar etmek 
ister. 

Hayır:  

Köpeğiniz evinde ya da dış mekanda hatalar yapabilir. Bu hatalar, önemli ya da önemsiz olsun 
neticede yapmasını istemediğiniz davranışlardır. Böyle bir durumda hayır komutunu verirsiniz 



ve köpeğiniz o an yapmakta olduğu davranış ne olursa olsun vazgeçer. Sonrasında aferin 
komutunu vererek bunu pekiştirirsiniz. 

Önemli Ayrıntı:  

Temel İtaat eğitimini bitiminde, evcil dostunuz bu yazılanları yalnızca tasma(kayış) takılı 
olduğu sürece uygular. Tasma(kayış)'ı çıkardığınızda da aynı şekilde uygulamasını isterseniz, 
İleri İtaat eğitimi aldırmanız gerekir. 

 

İleri İtaat Eğitimi Nedir? 
Köpek eğitimi programının ikinci adımıdır. Temel İtaat Eğitimi' ni başarıyla tamamlamış 
köpekler, İleri İtaat Eğitimi' ne başlayabilirler. Bu eğitim tasmasız eğitimdir ve eğitimlerin ikinci 
adımıdır. Köpeğiniz bu eğitim ile birlikte size tasmasız olarak itaat etmeyi öğrenir. Temel itaat 
eğitiminde öğrendiği tüm komutları tasmasız olarak yerine getirir. Aranızda herhangi bir fiziki 
bağ olmaksızın (tasma, gezdirme vb.) sizin tüm komutlarınıza itaat eder.  
1-Bu eğitimden sonra köpeğinizle tasmasız gezintilere çıkabilirsiniz. Tasma takılı olmadığı halde 
sol diz hizanızda yürür ve sizin hızınıza uyum sağlar. Önünüze geçmez, gerinizde kalmaz. Siz 
durduğunuzda köpeğinizde durur ve oturur.  
2-Tasmasız yürüyüşlerde çevresinde kedi, köpek, insan, araba gibi dikkat çeken faktörler olsa 
dahi sürekli sizinle göz temasında olur ve sol tarafında ki yürüyüş pozisyonunu bozmaz.  
3-Köpeğiniz bu eğitimde uzak mesafeden Yat, Otur, Bekle komutlarını yerine getirir.  
4-Bu eğitim tamamlandığında köpeğiniz yabancı birine gitmez ve yabancı birinden yemek 
yemez. Özellikle bu durum köpek çalınmalarına ve zehirlenmelerine karşı en etkili çözümdür. 

Köpeğinizde herhangi bir karakter ve davranış bozukluğu yoksa(korkaklık,agresiflik vs.) 
ortalama 1 ayda eğitim başarıyla tamamlanır. İleri itaat eğitimini ırk fark etmeksizin tüm 
köpekler alabilir. 
 
İleri İtaat Eğitiminde hangi komutların çalışılacağını aşağıda inceleyebilirsiniz..  

  

İleri İtaat Eğitiminde Öğretilen Komutlar 
Temel itaat eğitiminde bulunan komutları tasmasız olarak yerine getirmesidir. Bunun yanı sıra 
aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır; 

Yabancıya Gitmemesi:  

Köpeğinizi biri çağırdığında, ilgisini çekmeye çalıştığında, elinde mama dahi olsa köpeğiniz 
çağıran kişiye ilgi duymaz ve ona kesinlikle gitmez. 

Yabancıdan Yemek Yememesi: 

 Son zamanlarda köpek sahiplerinin en çok endişe duyduğu durum köpeğinin başka biri 
tarafından zehirlenmesi ya da dışarıda gezinti esnasında yerden yediği yiyeceklerden dolayı 
zarar görmesidir. 

Bu çalışma ile köpeğiniz tanımadığı ortamlarda ve tanımadığı kişilerden asla yemek yemez. 
Köpeğinize tanımadığı biri et, tavuk, balık, yemek,kuru mama vs. vermek istediğinde köpeğiniz 
bunu reddeder. 

Geri Getirme (APORT): 
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 Bir çok köpek sahibi bu komut ile köpekleriyle uzun süre oyun oynayıp, keyifli vakitler 
geçirebiliyorlar. 

Uzaktan Yat otur Bekle:  

Aranızda bir sevk kayışı olmaksızın uzun mesafelerden komutlarınızı dinlemesidir. Örneğin, 20 
metre uzaktan vereceğiniz yat komutunu sorgulamadan ve ikiletmeden yerine getirmesidir. 

Uzun Yat-Bekle:  

Özellikle gezinti saatlerinde ve sosyal ortamlarda (cafe, restaurant) aldığı komut üzerine kabul 
edilebilir ölçülerde uzun süre komutu bozmadan yat ve bekle komutlarını dinlemesidir. 

 

Alan Koruma Eğitimi Nedir? 
Alan Koruma Eğitimi, Köpeğin bulunduğu, sahiplendiği ortamı korumasını sağlar. Ev,iş 
yeri,fabrika,depo farketmez. Köpek, sahiplendiği bölgeye bir ve ya birkaç kişinin tehlike arz 
eder şekilde girdiğini sezmesiyle birlikte o kişi ve ya kişileri etkisiz hale getirir. Etkisiz hale 
getirdikten sonra, sahibi gelene kadar bekler. 

• Bu eğitimin içeriğinde, Alan Koruma Eğitimi vardır. 

• Eğitimleri başarıyla tamamlayan köpekler, bulundukları, sahiplendikleri alana tehlike arz 

eden kimseyi sokmazlar. 

• Alan Koruma Eğitimini her köpek alamaz. Bir köpeğin bu eğitimi alabilmesi için, alan 

koruma iç güdüsünün ve koruma karakterinin iyi olması gerekmektedir. Bu yüzden, Köpek 

Eğitim Uzmanlarımız, bu eğitimden önce köpeğe gerekli karakter testlerini yaparlar. 

  

Neler Öğretiyoruz? 
Alan Koruma Eğitiminde öğrettiğimiz komutlar genellikle Almanca'dır. 

• Almanca komutları öğretiyoruz. Bu komutlar eğitim başlangıcında ve sonrasında sahibine 

detaylı olarak anlatılmaktadır. 

• Önemli Not: Köpeğin Alan Koruma Eğitimi alabilmesi için, Temel İtaat ve İleri İtaat 

eğitimlerini başarıyla almış olması gerekmektedir.  

 

Bodyguard Eğitimi Nedir? 
Bodyguard Eğitimi, Köpeğin sahibinin kontrolünde saldırı ve savunma yapması amaçlı bir 
eğitimdir. Bu eğitimi alan köpekler, sahibinin komutuyla ya da sahibine yönelen tehlikeyi 
sezdiğinde etkisiz hale getirir. Sahibi komut verene kadar bekler.  

• Bu eğitimin içeriğinde, Kişi Koruma, Nesne Koruma, Obje Koruma eğitimleride vardır. 



• Eğitimleri başarıyla tamamlayan köpekler, kendilerine teslim edilen herhangi bir nesneyi, 

objeyi sahibi tekrar komut verinceye kadar korur, kimseyi yaklaştırmaz ve kimsenin 

emanet edilen şeyi almasına müsade etmez. 

• Bodyguard Eğitimini her köpek alamaz. Bir köpeğin bu eğitimi alabilmesi için, saldırı 

karakterinin iyi olması gerekmektedir. Bu yüzden, Köpek Eğitim Uzmanlarımız, bu 

eğitimden önce köpeğe gerekli karakter testlerini yaparlar. 

  

Neler Öğretiyoruz? 
Bodyguard Eğitiminde öğrettiğimiz komutlar genellikle Almanca'dır. Çünkü, sokağa çıkıldığında 
herkes Tut oğlum, saldır oğlum gibilerinden komutlar verir ve bu komutlar köpeğin kafasını 
karıştırmaktadır. Bu yüzden komutlar Almanca verilir ve sahibi haricinde kimsenin komut 
vermemesi sağlanır. 

• Almanca saldırı komutları öğretiyoruz. Bu komutlar eğitim başlangıcında ve sonrasında 

sahibine detaylı olarak anlatılmaktadır. 

• Önemli Not: Köpeğin Bodyguard Eğitimi alabilmesi için, Temel İtaat ve İleri İtaat 

eğitimlerini başarıyla almış olması gerekmektedir.  

 

 

Aktör Köpek Eğitimi Nedir? 
Köpeğinizin televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde, reklamlarda vs. oynamasını mı 
istiyorsunuz? O zaman bu eğitimi aldırmanız şart :) Köpeğinizin aktör eğitimlerini alabilmesi için 
öncelikle Temel İtaat Eğitimini ve İleri İtaat Eğitimini başarıyla almış olması gerekiyor. Çünkü 
bu eğitimde öğretilen komutların bazıları tasmalı, bazıları tasmasız. Bu eğitimi aldırmak 
isterseniz, öncelikle köpeğinizi karakter testine tabi tutuyoruz, çünkü her köpek bu eğitime 
uygun değil. 

• Border Collie, Golden Retriever, Labrador Retriever, Alman Çoban Köpeği, Yorkshire 

Terrier, West Highland White Terrier, çok tercih edilen ırklar arasında en başlardalar. 

• Evcil dostunuzun bu eğitimi almasını istiyorsanız, onunla sürekli ilgilenmelisiniz. 

  

Bu Eğitimde Neler Öğretiyoruz? 
Öncelikle dizi ve ya film setine girdiğinde nasıl davranması gerektiğini öğretiyoruz. Oradaki 
kameralara,kablolara,aksesuarlara,abilere,ablalara ve diğer nesnelere zarar vermemesini 
öğreterek başlıyoruz. Bunun için köpeğinizi birkaç kere sete götürüyoruz. Deneme çekimleri 
yapıyoruz. Devamında ise, ileri derece itaat eğitimi veriyoruz. Tüm çekimlerinde eğitmen 
eşliğinde gidiyor, başarıyla görevini tamamlıyor, size de keyfini sürmesi kalıyor :) 



• Kendi Pet Cast'ımız olduğu için, evcil dostunuz eğitimini tamamladığı an direkt olarak 

kaydını yapıyoruz. 

• Çok fazla dizilere,filmlere aktör köpek verdiğimiz için, sizin köpeğinize dizi,film bulmamız 

çok zor olmayacak:) 

• Siz sadece isteyin, rahatlıkla arkanıza yaslanın ve kalanını bize bırakın efendim :) 

 

 

Show Eğitimi Nedir? 
Show Eğitimi, adından da anlaşılacağı üzere, evcil dostunuzun standart dışı komutları 
uygulaması ve izleyenler tarafından beğeni toplaması üzerine kurulu bir eğitimdir. Bu eğitim 
sonunda, köpeğinizi yarışmalara, şampiyonlara ve diğer tüm görsel şovlara çıkarabilirsiniz, şov 
yaptırabilirsiniz. 

• Evcil dostunuzun Show Eğitimi alabilmesi için, eğitim ve oyun karakterinin müsait olması 

gerekiyor. 

• Eğitime başlanabilmesi için, Köpek Eğitim Uzmanlarımız, gerekli karakter testlerini 

yapıyor, uygunsa başlanıyor. 

  

Neler Öğretiyoruz? 
Show Eğitiminde sabit komutlar yoktur. Bu, köpeğin ırkına,cinsiyetine, eğitim karakterine, oyun 
karakterine ve hatta vücut şekline göre dahi değişiklilik gösterir.  

• Öğrenebileceği komutlarla alakalı, Köpek Eğitim Uzmanlarımız gerekli karakter testlerini 

yaptırdıktan sonra size bilgi verirler. 

 

 


