
 

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM) 

 

KÖPEK EĞİTMENLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI  
 
Eğitimci: Boran AYDIN 

Tarihi: 26-31 Temmuz 2021 

Süre: 6 gün / 48 saat, 09.00-12.00, 13.00-18.00 

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 12 Temmuz 2021 

Kesin Kayıt Tarihleri: 13-14 Temmuz 2021 

Bireysel Katılım Ücreti: 50-TL (KDV dahil) 

İrtibat Telefonu: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45 

E-mail: omusem@omu.edu.tr 

Amaç: Köpekler, hayatları süresince öğrenme yetenekleri ve gelişmiş duyusal becerilere sahip 

hayvanlardır. Bu eğitim köpeklerin bu özellikleri kapsamında basit komutlarla karmaşık kazanım ve 

beceri öğretilmesi hususunda köpek eğitmenlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca bu eğitim; 

köpeğinizin yaşam kalitesinin arttırılmasını, köpeğinizle keyifli vakit geçirmenizi ve köpek eğitimi ile 

ilgili bilgi ve becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır. Teorik ve pratik boyutları bulunan köpek 

eğitmenliği eğitimi sonunda; verilecek belge ile (Tarım ve Orman Bakanlığı kabul gören sertifika); 

katılımcılarımız köpek eğitim çiftliği açılabilmekte olup, bu sayede ülkemizde köpek eğitimi ile ilgili 

çiftliklerin sayısının artması beklenmektedir. Ayrıca köpek eğitimi ile ilgili farkındalık oluşturulmak 

amaçlanmaktadır. 

İçerik:  

• Neden köpeklere eğitim verilir ve beceri öğretilir?  

• Eğitimde kullanılacak malzemeler 

• Köpeğe yaklaşmak ve iletişim kurmak 

• Eğitim vereceğimiz köpeği tanımak 

• Köpekle ilk temas ve besleme (Uygulama) 

• Her sabah elle ve gözle muayene etmek 

• Köpeği motive etmek ve çalışma ortamı hazırlamak 

• Vücut dilini kullanmak 

• Köpekleri gezdirmek ve uygulama yapmak 

• Köpeklerin beslenmesi 

• Ses tonunu kullanmak (Evet-Hayır Kelimesi) 

• Pozitif-Negatif alan oluşturacak hareketler  

 • Köpeğin oyuncakla tanışması ve oyuncağa olan hevesini tanımak  

• Köpekle at-getir egzersizlerine başlamak 



 

 

• İtaat egzersizlerine başlamak (oyuncak ve mama takibi)  

• Topuk izleme komutlarının öğretilmesi  

• Otur ve kal komutu eğitimi  

• Yat ve kal komutu eğitimi  

• Temel itaat eğitimlerinin sürekliliğini görmek 

• Sosyalizasyon ve halkla ilişkiler  

• Köpekler neden üst atlar? 

• Köpeklerde tuvalet eğitimi  

• Uygulama ve spor   

• Spor ve beslenme                          

Program Koordinatörü ve Sorumlusu: Doç. Dr. Yener AKSOY 
 

Kimler Katılabilir:  

 Köpek eğitimine ilgi duyan yetişkinler. 

 

 Programa katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonu arayıp veya sem.omu.edu.tr adresinde 

yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  

 Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin 

kayıt için eğitim ücretini, sertifika programının adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları 

gerekmektedir.  

Alıcı Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 

Banka Adı: Ziraat Bankası 

Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi 

Şube Kodu: 1479 

Hesap Numarası: 9712395–5047          

IBAN: TR 450001001479097123955047 

 

 Sertifika programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan 

veya sertifika programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. 

 

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler: 

 OMÜSEM Kayıt Formu  

 Banka Dekontu 

(Dekontun ve OMÜSEM Kayıt Formunun kesin kayıt işlemi sırasında  omusem@omu.edu.tr  adresine 

mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.) 

 Sertifika programına %80 devam devam zorunluluğu vardır.  

mailto:omusem@omu.edu.tr


 

 

 Sertifika programı sonunda yapılacak uygulama sınavından 100 puan üzerinden en az 65 puan 

alan katılımcılara “Sertifika” verilecektir. (e –Devlet ile sorgulanabilir sertifika) 

 Sertifika programı sonunda yapılan sınavda başarısız olup (65 puan altı), devam şartını (%80 

devam zorunluluğu) yerine getiren katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.  

 Ayrıca eğitime devam katılımcılara Ukifed (Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu)  

tarafından da “Sertifika” verilecektir. 

Başvuru Adresi: OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Kurupelit Kampüsü 

                                                                                   Atakum/SAMSUN 

 

Eğitim Yeri: OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fevzi Köksal Konferans Salonu Kurupelit Kampüsü 

                     Atakum/SAMSUN 

                      OMÜ Yaşam Merkezi Açık Alanı Kurupelit Kampüsü 

                                                                                 Atakum/SAMSUN 

 


