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Değerli okurlar,
Bu ay sizlere örneği az bulunur bir başarı hikâyesinden bahsedeceğim. 
12 Mart 2012 tarihinde Yetenek Sizsiniz Türkiye finalinde Ali Yeşilırmak 
ve köpeği yani yol arkadaşı Max birinci oldu. Yarışmada finale kalan 12 
kişi performanslarını en iyi şekilde sergilemelerine rağmen bir köpek ve 
eğitmeni birinci oldu. Her ne kadar bu durum bir takım tartışmalara neden 
olsa da bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Border Collie 
cinsi olan köpek Max, horon teperek herkesi büyüledi ve birinci oldu. Ali 
Yeşilırmak ve Max’ın başarısında önemli bir yere sahip olan Ankara’daki 
Dost K9 Köpek Eğitim Merkezi’nin sahibi Erkan Dişoğlu ile bir söyleşi 
gerçekleştirdim. 
Dost K9 Köpek Eğitim Merkezi’nde 150’nin üzerinde köpeğe eğitim 
veriliyor. Pansiyon, eğitim, veterinerlik gibi hizmetler de var bu merkezde. 
Türkiye’nin yeteneği akıllı köpek Max birkaç dizide ve reklam filminde 
oynamış. “Alemin Kralı” ve “Ya Sonra” dizisinde oynamış. Vestel’in klima 
reklamında ise Tarçın adıyla ekranlarda yer aldı.
Erkan Dişoğlu, Ali Yeşilırmak’ın dayısı ve Max’ın eğitiminde onun da büyük 
katkıları olmuş. Ali Yeşilırmak’a mesleği öğreten ve yönlendiren kişidir 
Erkan Bey. Çok ilginç bir hayat hikâyesi var. Erkan Bey’in Almanya’da 
bir çoban köpeği tarafından ısırılması hayatının dönüm noktası olmuş. 
Köpeğin sahibinin akıllıca tutumu sayesinde köpeklere arkadaşlığı 
başlamış. Almanya’da çeşitli köpek eğitimi dersleri almış. Türkiye’de 
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nde köpek eğitimleri vermiş. Dişoğlu, 
1999 yılında askerliğini yol arkadaşı Dost ile birlikte yapmış. Yanlış 
okumadınız 15 ay boyunca Dost sahibini yalnız bırakmamış. Erkan Bey 
askerde de köpek eğitimiyle ilgili Nato ve Türk subaylarına dersler 
vermiş. Köpekleri çok seven ve son nefesine kadar bu işi yapacağını 
belirten Dişoğlu’na birbirinden farklı sorular sorduk. Köpek sahibi 
olanların ve olmayı düşünenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum.  
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Türkiye’nin 

üstün yeteneği 

Max
Dişoğlu: “Bütün köpekler için temel eğitim önemlidir. 
Eğitimsiz insan neyse eğitimsiz köpek de odur.”

1-Dost K9 Köpek Eğitim Okulları’nı 
kısaca tanıtır mısınız, merkezinizde 
köpeklere yönelik ne tür eğitimler 
veriyorsunuz?
Dost K9, 4 dönüm üzerine kurulu, 80 köpek 
kapasiteli Türkiye’deki en modern köpek 
eğitim okullarından birisi. Doğumhane ve 
balayı odası, açık gezinti ve kapalı eğitim 
alanları var. Pansiyon hizmetinin yanı sıra 
sosyalleşme alanları da mevcut. Hafta sonları 
hoşça vakit geçirerek piknik yapma şansına 
sahipsiniz. Yol arkadaşınızın tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak her şey mevcut. Profesyonel 
bir kadro ile klasik aile eğitimi dediğimiz 
eğitimler veriliyor.

Köpeklere yönelik verilen eğitimler ise;
Kayışlı Kontrol: solda aynı hizada yürüme, 
otur, yat ve bekle, gel, serbest ve atla gibi 
komutları öğretiyoruz. 

İleri Kontrol: ilk bölümdeki komutların 
uzaktan ve kayış olmaksızın sözlü ve 
hareketlerle köpeği idare etmektir. 

Üç Bölüm Saldırı Eğitimi ise köpeğin emirle 
beraber saldırganı etkisiz hale getirmesi ve 
alan korumadan oluşan bir bölümdür.

Dost K9’da ayrıca kişilere özel köpek temini 
ve fabrika, bahçelere bekçi köpeği edinmeniz 
de mümkün. 

Okullarda hayvan sevgisini aşılamak adına 
örgencilere seminerler verilerek gösteriler 
de yapılıyor. Bu çalışmayla Türkiye’de bir ilk 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 
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Dünyada köpek eğitimi sahiple beraber 
yapılıyor. Açılan kurslara sahip ve köpek 
beraber katılır ve bu çok daha akılcıdır, 
başarı oranı da çok daha yüksektir. 

Herkes gelip okulumuz bünyesinde kendi 
yol arkadaşını eğitebilmekte zira biz bunun 
en doğru sistem olduğunu düşünüyoruz.

2- Eğitimin köpekler için 
önemi nedir? Daha doğrusu 
eğitimli köpek ve eğitimsiz 
köpek arasındaki farkları nasıl 
anlayabiliriz? Köpeklerde 
eğitim süresi ne kadardır?

Eğitim köpek için kesinlikle çok önemli. 
Eğitimsiz insan neyse köpekte odur. Her 
köpek eğitilmelidir zira insanların yaklaşık 14 
yıl yasayan bir köpekle çıkabilecek sorunları 
düşünmesi gerek. Kontrol edilemeyen bir yol 
arkadaşı sorunları da beraberinde getirir ve 
hayat her iki taraf içinde zorlaşır. Oysa kontrol 
kişide ve köpekte başarıyı getirir. Disiplinin 
önemi tartışılmaz ve bu beraberlikte de şarttır. 
Dost K9’ da insanlara köpek edinmeden 
yaklaşık 2 saatlik bir ders verilmekte ve 
zorluklarının yanı sıra insana katabileceği 
güzel şeyler anlatılmakta. Olası sorunlar ve 
çözüm yollarını bilen kişi çok daha başarılı 
olmakta.

Temel eğitim bir köpek için şarttır. Sokakta 
çekiştirmeden yürümesi gerekir aksi 
olduğunda sahibini gezdiren sürükleyen 
bir köpek hem sahibini bezdirir hem de 
kendisi sıkıntı yasar. Temel komutları bilen 
köpek sorun çıkarmaz. Bekle yat otur gibi 
komutlar hayatı kolaylaştırır. Masadan yemek 
çalan, koltukları parçalayan ve evde her 
yere tuvaletini yapan bir köpekle bir günü 
düşünün lütfen. İşin içinden çıkamaz insan 
ve sonunda savaşa yenik düşüp maalesef 
yol arkadaşını vermek zorunda kalır. Oysa 
bu bilgiyi profesyonel yardımla almış olsa 
bunların hiçbirini yasamaz. Bu konuda bir 
yasa ile köpek almak isteyen kişilere yönelik 

kurslar açılmalı ve başarılı olan kişilere 
köpek verilmeli. Bunun örneklerini batılı 
ülkelerde görüyoruz.

Köpeklerin eğitim süreleri 3 hafta 
civarında ve okulumuzda çalışmalar 
bittikten sonra dış çalışmalar dediğimiz 
sokak çalışmaları yapılmakta. Taşıt 
trafiğinde ve çocuk parkalarında da 
başarı yakalandıktan sonra Dost K9 
diploması her iki tarafa da verilmekte.

3- Yetenek Sizsiniz 
Türkiye’de Ali Yeşiırmak 
ve köpeği Max birinci oldu. 
Max’ın eğitiminde bir rolünüz 
oldu mu? Ali Bey’i yarışmaya 
katılma konusunda kim 
teşvik etti?

Ali’yi gönülden kutluyorum. Başarısı 
ile köpek sever herkesi çok mutlu 
etti. Dünyada ilk bir köpeğin yetenek 
yarışmasında birinci olması. Finale 
kalan olmuştu sanırım İngiltere’de. Ali 
benim yeğenim ve ailemizin de göğsünü 
kabarttı. Ali ilk köpek eğitimine 14 
yaşında başladı. Oldukça meraklıydı 
o zamanlar köpeklere. Bu merakını 
destekleyip biraz da üzerinde durunca 
bana yardım etmeye başladı. Bir yıl 
boyunca köpek eğitiminin inceliklerini 
öğrendi. Sonrasında harika bir köpek 
eğitmeni oldu. Onların dilinden anlayan 
ve profesyonel düşünen bir Ali çıktı 
ortaya ve kendini her zaman geliştirdi. 
Yakın bir arkadaşının ısrarlı isteği ile 
yarışmaya katıldı. 

Biz hep arkasındaydık onun. Çalışma 
sırasında herkesten tam bir destek 
aldı. Koreografı konusunda fikirlerimizi 
aldı ve sonuç ortada. Tüm dünyanın 
konuştuğu bir başarı hikâyesi. 
Alkışlıyorum onu ve Max’i. Yolu açık 
olsun yol arkadaşıyla…
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