
Kangal Çoban Köpeğinde Post Yapısı 

 

Oray Aydin – Aralik 2019 

 

Kangal Çoban köpeğini gösterişli kılan özelliklerinde birisi de hiç şüphesiz güçlü 

yapıda postudur. Bu post Kangal Çoban Köpeği’nin soğuktan korunmasının yanı sıra, 

yine çok önemli bir özellik olan bir nevi zırh görevi görür.  

 

Doğru yapıda güçlü bir post Kangal Köpeğinin günümüzde göz ardı edilen bir çok 

önemli özelliğinden birisidir. Köpeklerin sahadan yani araziden sürüden v.b açık 

alanlardan uzak, kapalı bir çiftlikte ya da kafes ortamında  üretilmesi bu özelliğin daha 

az dikkat edilir hale gelmesindeki en büyük etkenlerin başında gelir.  

 

İş köpekleri için tehlikenin nereden ne zaman geleceği kestirilmediğinden her an 

savunmaya hazır ve güçlü durumda olmalıdırlar, Bazen yaban hayvanlarının bazen 

de rakip sürü köpeklerinin doğal mücadelesinde postu iyi olan Kangal köpekleri deyim 

yerindeyse iyi bir zırha sahip olduklarından daha az yaralanmayla bu mücadeleden 

çıkabilirler.  

 

Sürü içerisinde ya da doğada insan müdahelesi olmadığı sürece köpekler arasındaki 

rutin bölge mücadeleleri  genellikle ölümle sonuçlanmamaktadır. Kısa süren bu bölge 

savaşında köpeğin az yara alması kırsal kesimde tedavi malzemelerinin temininin zor 

olduğu bölgelerde oldukça önemlidir.   

 

Kangal Çoban Köpeğinde Post yapısı nasıldır?  

 

   Kangal köpeğinin post yapısı iki adet katmandan oluşmuştur, birinci katman yoğun 

yapıda kısa bir tüyden oluşur, alt tabakadaki kısa tüy vücudun tamamında aynı 

ölçüdedir.  İkinci katman ise kalın ve sert tüylerden oluşur. Alt tabakadaki kısa tüylerin 

eşit dağılımının aksine; arka baldırda, boyun, yanak ve sırt kısmında vücudun diğer 

kısımlarına kıyasla oldukça yoğundur.  İkinci katmandaki uzun ve sert tüyler soğuk 

havalarda 4-7 cm, sıcak havalarda ise 3-5 cm civarında ortalama bir uzunluğa 

sahiptir.  



  

Kangal Çoban Köpekleri yaz aylarında mevsim sıcaklarına  bağlı olarak tüy dökümü 

dönemine girerler, sıcak havada ikinci katmandaki 4-7 cm arası uzun tüyler  yerini 

biraz daha kısa olan fakat yine aynı sertlik ve yoğunluktaki 3-5 cm arası yeni bir tüye 

bırakırlar. 

 

 

   Kangal Çoban köpeğinde post mutlaka iki katmandan oluşmalıdır, tek katmandan 

oluşan post ciddi bir hatadır, yatık ve vücuda neredeyse yapışık yapıda post yapısı 

hatadır, vücudun her yerinde eşit şekilde dağılmış, seyrek yapıdaki post yine hatalar 

arasındadır.  



Boyun, sırt, baldır, ve gerdan kısmında mutlaka daha yoğun olması gerekmektedir, 

boyun ve sırt  bölgesindeki tüyler kısa tüylü bir aslan yelesi yoğunluğundadır, gür ve 

sık yapıdadır.  Boyun ve sırttaki tüyler yine vücudun diğer kısımlarından farklı olarak 

biraz daha dik yapıdadır.  (30-35 derece civarında kafadan kuyruğa doğru eğimli bir 

yapıda)  

  

(Not: Köpekler tüy döktükleri zaman sıklıkla taranmalı ve dökülen tüylerden arındırılmadır, 

köpeğin tüyünü tam olarak dökmeden yıkanması tercih edilmez, çünkü  kendisini yalayarak 

kurutmak istediği yada kaşındığı esnada çok fazla tüy yutabilir! ) 

 

  Beslenme ve bakımın tüy sağlığındaki rolü oldukça büyüktür, hatta köpeğin tüy 

sağlığı vücut sağlığı ile neredeyse eş değer durumdadır, sağlıklı bir köpeğin postu da 

sağlam ve canlı yapıda olmaktadır.  Fakat üretim aşamasında en önemlisi damızlık bir 

köpeğin doğru post yapısına sahip olmasıdır.  

    

Ülkemizde farklı şehirlerin, çeşitli iklim şartlarının ve coğrafi yapının iyi bir post 

tercihini  ikinci plana attığı yada tam tersi daha önemli hale getirdiği gerçeğini 

unutmamak gerekir, yüksek rakımlı ve soğuk iklimli bölgelerde post büyük önem 

taşırken, sıcak iklime sahip bölgelerde iyi yapıda bir postun daha çok gör ardı edildiği 

bir gerçeklik konusudur.  

 

  Yine köpeklerin görev alanlarından uzak bir şekilde kapalı alanda üretilmesi ve biraz 

olsun üretimde bu konuda dikkatten kaçınılmasıda  bu eksikliğin yegane 

sebeplerindendir.  

 

  Dikkat edilecek hususların başında doğru yapıda damızlık köpeklerin tercihi 

gelmektedir, köpeğin her doğru noktası arttıkça kalitesi de buna eş orantıda artacaktır, 

örnek verecek olursak, zayıf postu olan bir köpekten gelecek yavrulardan  kalın ve 

gösterişli bir duruş ya da kalın bir kuyruk yapısı beklemek istisnai durumlar olsada 

oldukça güç olur, ya da bu zayıf postun geçmişindeki melez bir köpekten gelip 

gelmediği fikrine kapılabiliriz, keza Kangal Çoban Köpeğinin bilinen geçmişinde ve 

eskiye ait fotoğraflı örneklerde neredeyse hiç zayıf yapıda posta sahip köpek yoktu 

diyebiliriz. 

   



Bölgede ya da üretim tesisinde bizim için sorun yaratmıyor diye bu doğru post yapısını 

üretimde göz ardı etmek; Kangal Çoban Köpeğini zaman içerisinde başka kusurlara 

ve sıkıntılara gebe bırakmak demektedir. 

 


